
 

 

 

KNV00087 Campus, Køge. Prøvegravningsberetning 

 

Matrikler: Ølby matr. nr. 3a, 2f, 2s, 2u og 4cf 

stednr. 020105, Højelse sogn, Ramsø Herred, Københavns amt. 

KUAS nummer: 2013-7.24.02/KNV-0030 

Kampagnedatoer: 24-10-2013 og 23-09-2014  

Areal: oprindeligt 185.800 m2 reduceret til 96.230 m2  (7000 m2 –Etape 1 og 893.30 m2 –Etape 2) 

 

Arkæologisk forundersøgelse af et 10ha stort areal ved Skandinavisk Transportcenter i Ølby  forud for 
byggemodning. 

 

 Oversigtsfoto: Udsigt mod Nordhøj umiddelbart nordvest for arealet d. 25/10-2013. (Fotonr. KNV 87-5099) 

Af Arkæolog Lehne Mailund Christensen 
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Abstract 
Der blev i løbet af to kampagner, i henholdsvis efteråret 2013 og 2014, undersøgt i alt 1080 fyldskifter 
hovedsagelig i form af stolpehuller (722 stk. der kan udskilles i min. 35 hustomter samt 3-4 hegnsforløb),  
gruber med forskellige funktioner (170 affaldsgruber, 47 kogegruber, 1 brønd samt 3 rituelle 
deponeringsgruber) og 38 stumper af palisadegrøfter, men også  rester af kulturlag og lavningslag.  
Anlæggene er dateringsmæssigt fordelt i to hovedgruber hvor stolpehuller og affaldsgruber fortrinsvis 
tilhører en omfattende bebyggelse fra yngre romersk jernalder, mens resterne af palisadegrøfter og de 
rituelle gruber er dele af et lille neolitisk befæstet anlæg.  
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Arbejdsfoto: snitning med maskine af affaldsgruben A11 d.25/10-2013 (Fotonr. KNV87-5108) 

Undersøgelsens forhistorie 
Arealet består af landbrugsjorde i et let skrånende landskab på kanten af de østsjællandske 

morænejorde nord for Køge Ås.  

Selve arealet ligger mellem 20 og 9 m. over DNN med et fald mod sydøst og udgør den øverste del af et 

landskab, der skråner i flere etaper.  300 m. mod syd falder terrænget igen til et niveau omkring DNN og 

ca 250 m øst for findes et område med kildevæld i forbindelse med Karleås Mose. 

I området er tidligere erkendt og undersøgt et stort antal fortidsminder:  

Sb. 33 er detektorfund af en tutulus fra bronzealderen og en fibel fra yngre romersk jernalder på selve 

det forundersøgte areal. Sb. 2 og 3 udgør et kulturarvsareal med overpløjede høje samt den i 1800-tallet 

udgravede ældre bronzealderhøj -Nordhøj (sb.3), som ligger blot 170 m. vest for arealets vestgrænse. 

Sb. 44 (KØM 1672 Birkely) er et udgravet bopladsområde fra romersk og germansk jernalder. Sb. 10 

(KØM 2151 Bakkegård Øst) er ligeledes et bopladsområde fra yngre bronzealder til germansk jernalder 

samt en gravplads med 24 jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder. Sb. 9 (KØM 2150 Bakkegård Syd) 

er ligeledes en gravplads fra romersk jernalder. Sb. 8 (KØM 2149 Bakkegård Nord) er endnu et 

bopladsområde fra yngre romersk jernalder og germansk jernalder. Det samme er sb. 12 (KØM 2154 

Bakkegård) og Sb. 19 (KØM 2581 Ellemosegård Syd), mens sb. 11 (KØM 2152 Bakkegård Vest) er 

udgravet overpløjet gravhøj med bevaret centralgrav. 
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Undersøgelsesarealet: Det oprindelige areal samt de udtagne områder er markeret med lilla streg, mens det reelt 

undersøgte areal er markeret med rødt og skraveret. 

Administrative data 
Prøveundersøgelsens oprindelige areal  bestod af matr. 3a, 2f, 2s, 2u og 4 cf Ølby, Højelse sogn. Dog 
blev hhv. matr. 2s, 2u og 4cf taget ud af undersøgelsesarealet, da disse omfattede det tidligere 
bebyggede areal for Ølby Skole. Yderligere blev arealet på matr. 3a undersøgt under journal nr. KNV 
00249, med  Vejdirektoratet som bygherre. Endelig blev vejtracéet for forlægningen af Lyngvej ind over 
matr. 2f blev undersøgt under journalnr. KØM 2596 omr. 26 og KNV 00201, med BaneDanmark som 
bygherre. 

Arealerne ejes af Lars Peter Buck, Lyngvej 24, Ølby og Køge Kommune.  

Bygherre: Køge Kommune. 
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Kommunikation 

19-09-13:Køge Kommune kontakter museet og anmoder om udtalelse i forbindelse med Lokalplan 1028 –
udstykning og anlæggelse af campusmiljø på 14 ha. stort areal  beligende mellem Skandinavisk Transportcenter og 
uddannelse-institutionerne Køge Handelsskole, Erhvervsakademi Sjælland og EUC i Ølby. 

24-09-13: Udtalelse  og budget for forundersøgelse på Campus Køge indsendt til hastegodkendelse hos 
Kulturstyrelse af museet (v. Lisbeth Gernager Langkjær) 

30-09-13: Budget  for forundersøgelsen på Campus Køge godkendt af Kulturstyrelsen (v. Anne Nørgård Jørgensen). 

30-09-13: Det godkendte budget sendes til Køge Kommune og deres godkendelse udbedes så prøvegravningen kan 
påbegyndes 10/10 (v. Lisbeth Gernager Langkjær).  

04-10-13: Der rykkes for svar fra Køge Kommune (v. Lisbeth Gernager Langkjær). 

07-10-13: Køge Kommune beder Museet om kun at forundersøge et stærkt reduceret delareal delareal på  ca. 
7000 m2 (”Etape 1”) på Matr. 2f og først ved en senere dato end den hidtil aftalte (v. Helle Schou Weile).  

15-10-13: Køge Kommune beder museet gå i gang med forundersøgelsen af delarealet Etape 1 (v. Helle Schou 
Weile). 

22-10-13: Der rykkes for landmålerafsætning af delarealet (”Etape 1”) (v. Lisbeth Gernager Langkjær). 

11-11-13: Frigivelse af delarealet (”Etape 1”) på matr. 2f efter endt forundersøgelse (v. Lisbeth Gernager Langkjær 
og Lehne Mailund Christensen). 

07-02-14: Køge Kommune anslår at forundersøgelserne på Campus Køge bliver genoptaget primo 2015, da de 
mener at forlægningen af Lyngvej først vil blive etableret i 2016(v. Flemming Pedersen). 

17-02-14: Museet tilbyder forundersøgelse (”Etape 2”) udført efterhøst 2014, således at der kan skabes overblik 
over omfanget af nødvendige undersøgelser samt sagsbehandles hen over vinteren (v. Lisbeth Gernager Langkjær). 

08-07-14: Arealet på matr. 3a tages ud af det oprindelige forundersøgelsesareal, da Vejdirektoratet har truffet 
aftale om anvendelse til jorddeponi og denne del bliver derfor undersøgt under journal nr. KNV 00249 i løbet af 
efteråret 2014 (v. Lisbeth Gernager Langkjær). 

27-08-14: Besked via Vejdirektoratet om at der er adgang til arealerne 3a og 2f primo september. Aftale truffet om 
at prøveundersøgelserne derfor godt kan påbegyndes med start på matr. 3a og fortsættelse på matr. 2f (v. Stinne 
Larsen) 

15-01-15: På baggrund af resultaterne fra prøvegravningen indsendes en indstilling af 4 udgravningsfelter (i alt 
29.489 m2) på matr. 2f til godkendelse hos Kulturstyrelsen (v. Lisbeth Gernager Langkjær og Lehne Mailund 
Christensen). 

 

Topografi, terræn og undergrund 
Arealet består af landbrugsjorde i et let skrånende landskab på kanten af de østsjællandske 

morænejorde nord for Køge Ås.  

Selve arealet ligger mellem 20 og 9 m. over DNN med et fald mod sydøst og udgør den øverste del af et 

landskab, der skråner i flere etaper.  300 m. mod syd falder terrænget igen til et niveau omkring DNN og 

ca 250 m øst for findes et område med kildevæld i forbindelse med Karleås Mose. 
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Historisk kort (Høje Målebordsblade) med Forundersøgelsearealet markeret med rødt og Birkely gården med sort. 

Målesystem 
Horisontalt 

Dokumentation i fladen foregik ved opmåling med GPS (Trimble R8) og efterdigitalisering i ArkDigi.  

 

Vertikalt 

Et udvalg af forhistoriske anlæg er snittet og profilerne blev tegnet i 1:20.  

På Etape 1 blev fyldskifter med en dybde på under 5 cm betegnet som "Bund af hul" (BAH) og beskrevet 
på snittegningen, men ikke profiltegnet.  

På Etape 2 blev var det kun på de arealer, som ikke blev indstillet til udgravning at alle anlæg blev 
undersøgt og henholdsvis tegnet i 1:20 eller beskrevet. Indenfor de arealer, som blev indstillet til 
udgravning, blev der kun undersøgt et lille udvalg til verificering af anslåede anlægstyper samt vurdering 
af bevaringsgrad. 

Ved Etape 1 blev der taget fotos før og efter forundersøgelsen af delområdet, ligesom at det område, 
hvor afgrøderne på marken er blevet direkte berørt af det arkæologiske jordarbejde er blevet GPS 
indmålt under filnavnet Markskade .  

Ved Etape 2 blev der ligeledes taget før og efterfotos, selv om der ikke længere skulle dyrkes på marken. 
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Øvrige data 
Delarealet ”Etape 1” på matr. 2f  blev forundersøgt  d. 25/10-29/10 2013. Delarealet blev afsat d. 22-10-
2013  af Landmålergården (v. Jørn Lund).  

Det øvrige areal blev forundersøgt ved Etape 2 i perioden d. 23/10 -3/11 2014. 

 

Deltagere: 

Arkæolog, Cand.mag. Anine Madvig Struer. (kun Etape 1) 

Arkæolog, Cand.mag. Emil Winter Struve. 

Arkæolog, stud.mag. Jeanette Ørskou. (kun Etape 2) 

Dagligleder: Arkæolog, Mag.art. Lehne Mailund Christensen. 

Ansvarligleder: Museumsinspektør, Cand.mag. Lisbeth Gernager Langkjær.  

Maskinfører: Preben Mejdal Lauridsen  fra entreprenørfirmaet JL (Jens Laursen) i Køge.20 t maskine med 2 meter 
bred rabatskovl. 

Originaldokumentation og fund opbevares på Museum Sydøstdanmarks afdeling i Køge, den 
arkæologiske enhed, Vasebækvej 30D, 4600 Køge.  

Dokumentation 
Lister over anlæg, fund, tegninger og fotos er indtastet med beskrivelser og relationer i MUD.  

Fotodokumentation er foretaget med et digital spejlreflekskamera (Olympus) og billederne herfra er 
placeret i en fotomappe under sagen på museets server. 

 

Arbejdsfoto: registrering af langhuse K19 i arealets s/ø-lige hjørne d.07/11-2014 (Fotonr. KNV87-5948) 
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Udgravningsmetode 
Ved Etape 1 blev der afrømmet 11 korte nord-syd orienterede grøfter på tilsammen 167 m2 og erkendt 
23 fyldskifter, hvoraf 3 ikke kunne typebestemmes. 18 var spor efter forhistorisk aktivitet og heraf kan 
14 betegnes som egentlige anlæg samt 1 recent nedgravning i form af en drængrøft. 

 

Oversigtsfoto: overblik over grøfterne, som blev trukket på arealets nordligste og højest beliggende del d.06/10-
2014 (Fotonr. KNV87-5878) 

Ved Etape 2 blev der afrømmet 1 s/ø-n/v samt 33 nord-syd orienterede grøfter af forskellig længde og 
foretages 12 udvidelser. Det samlede afrømmde areal ved Etape 2 er 10.860 m2.  

Der blev erkendt i alt 1050 fyldskifter i grøfter og udvidelser ved Etape 2. Heraf 953 betegnes som spor 
efter forhistorisk aktivitet i form af især stolpehuller og gruber, men også lavbundede grøfter i 
forbindelse med et neolitisk anlæg. 29 fyldskifter betegner recente nedgravninger, hvoraf 11 er 
benævnt dræn, men reelt dækker over blot 3-4 forløb. 

En enkelt konstruktion (K19) blev færdigundersøgt og registreret i prøveundersøgelsen. Dette 
treskibede langhus fandtes ensomt liggende i undersøgelsesarealets sydøstligeste hjørne. 

Til afrømningen anvendtes en 20 tons gravemaskine på bælter med en 2 m. bred rabatskovl. 
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Ortofoto med det søgegrofterne markeret med lyserød streg (Etape 1) og rød streg (Etape 2).  

Undersøgelsens resultater 
Ved Etape 1 blev der hovedsagelig fundet anlæg i den nordlige og topografisk højest liggende ende af 
det 792 m2 store undersøgte areal, mens den sydlige del var lavningspræget med et tykt muldlag, som er 
skredet ned fra højdedraget. Stedvist var dette nedskedne lag stærkt præget af forhistoriske aktiviteter, 
hvilket har gjort at det i nogle grøfter kunne karakteres som et kulturlag (tildelt 4 forskellige 
anlægsnumre), med koncentrationer af forhistorisk materiale der sandsynligvis repræsenterer reelle 
affaldsdeponeringer i lavningen.  

Blandt de 14 anlæg i den nordlige del af Etape1’s areal udmærker en stor over 1,5 m dyb grube (A11) 
med rigelige mængder af husholdningsaffald fra en forholdsvis velstående boplads fra omkring 200-400 
e.Kr (X1-X8). De øvrige anlæg omfatter 6 stolpehuller hvis sammenhæng ikke kunne afgøres og 8 mindre 
gruber hvoraf 2 er kogegruber og 3 er affaldsgruber uden samme fundrigdom som A11. 

 

Ved Etape 2 blev der registreret en tydelig variation i anlæggenes bevariningsgrad på arealet. Således 
afspejler anlægstætheden i området umiddelbart nord for det undersøgte vejtracé for forlægningen af 
Lyngvej (KNV 00201) sandsynligvis bedst den oprindelige bebyggelsesintensitet på pladsen. Bebyggelsen 
synes at være afgrænset mod syd i midten af Grøft 29-31, hvor terrænets fald øges ned mod det gamle 
åforløb under Lyngvej. 
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Mod nord er den sammenhængende bebyggelses udstrækrning mere usikker idet de registrerede anlæg 
på den højest beliggende del af matriklen tydeligvis bærer præg af nedpløjning. Derfor er den erkendte 
anlægstæthed på markens øvereste plateau omkring en trejdedel af hvad den er blot 100 m derfra hvor 
terrænget er omkring 5 m lavere. 

I prøvegravningsarealets sydøstligste hjørne helt op ad Lyngvej, blev der i grøft 35-36 erkendt et 
ensomtliggende treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper (K19). Dette blev færdigundersøgt i 
prøvegravningen og skal sandsynligvis ses i forbindelse med den bebyggelse som  

K 19 er et øst-vest orienteret 3-skibet langhus med 4 sæt tagbærende stolper. 

Består af anlæg: A1636,A1637,A1638,A1639,A1640,A1641,A1663,A1664 

 

Min. længde: 16,10 m 

Min. bredde: 3,5 m 

Spænd fra øst mod vest: 2,5 m; 3,2 m; 3,1 m og 2,8 m. 

Afstand mellem sæt fra øst mod vest: 6,3 m; 3,9 m og 5,5 m. 

Der er taget jordprøver af alle tagbærende stolpehuller. 

 

 

Oversigtskort: K19 (treskibet langhus med 4 sæt) i udvidelse af grøft 35/36 længst mod s/ø på 
undersøgelsesarealet. 

Pladsen skal ses i perspektiv af  at Køge Museum har over årene, i forbindelse med udvidelse af 
Skandinavisk Transportcenter vest for Køge, undersøgt betydelige arealer. Dette har resulteret i en nøje 
kortlægning af de righoldige forhistoriske og historiske aktivitetsspor i området. Således er der i området 
mellem Ølsemagle og Ølby undersøgt adskillige gårdsenheder, aktivitetsområder og gravpladser fra 
neolitikum til yngre germansk jernalder, dog med hovedvægt på bronzealder og ældre jernalder. De 
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nyere  arkæologiske undersøgelser i  området indbefatter således i alt 7 lokaliteter med omfattende 
bebyggelse fra yngre romersk jernalder (KØM1672, KØM2149, KØM2151, KØM2154 og KØM2581), og 2 
gravpladser med  tilsammen mindst 24 mellemrige grave af kvinder og børn fra samme periode 
(KØM2150 og KØM2151).  

Fremtidigt arbejde på stedet 
På baggrund af resultaterne fra prøvegravningen er der blevet indstillet i alt 29.489 m2 (fordelt på 4 
felter) til reel udgravning. Efter denne udgravning er udført kan matr. 2f anses for færdig undersøgt, og 
hele det oprindeligt prøvegravningsareal på 18,5 ha frigives til anlægsarbejde. 

Museum Sydøstdanmark d. 24-11-2015 

Lehne Mailund Christensen 

Arkæolog  
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Anlægsliste 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn

. 

Beskrivelse 

Kampagne: 24-10-2013 

 

A1 Grube Koge-

/ildgrube 

Oldtid T1 Bund af Kogegrube. Fyld: Mørkt brungråt let sandet ler, 

spættet med sortbrunt og brungult. En del trækulsnister 

centralt i anlægget samt fragmenter af ildskørnede sten. 

A2 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 Fyld: gulbrunt let sandet ler opblandet med gråbrunt let 

sandet ler. 

A3 Udgår  Udateret   

A4 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 Fyld: Lyst gråbrunt let sandet ler. 

A5 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 Ovalt stolpehul (35 x 45 cm) Fyld: mørkt gråbrunt humøst 

sandet ler med nister af trækul. 

A6 Udgår  Udateret   

A7 Kulturlag Opfyldt  

lavning 

Oldtid T2 Kulturlag hvoraf de nederste 20-30 cm er uforstyrrede 

oldstidslag mens de øverste lag er mere præget af erosion 

forårsaget af landbrug. Der er beskrevet en 340 cm lang og 

110 cm dyb profil i Grøft 5. Fyld:  1) recent muldlag 

(dyrkningsdybde) 2) recent muldlag (lindt lysere end )1 3) 

Lyst brungråt til gulgråt leret sand med spredte nister af 

trækul og brændt ler samt flit og småsten. Enkelte stykker 

brændt ler og keramik. 4) som )3, men mørkere og ned mere 

trækul (diffus afgrænsning til )3 5) Mørkt gråbrunt sandet let 

med en del trækyl og stykker af rødbrændt ler 

(udsmidslag/koncentration) 6) Brungråt meget humøst let 

sandet ler (gammelt muldlag) 

A25 og A26 indgår i A7 

A8 Fyldskifte  Nutid T1  

A9 Fyldskifte Nedgravning Nutid T1  

A10 Kulturlag Opfyldt 

lavning 

Oldtid T1 Fyld: Let grålingt gulbrunt let sandet ler med spredte nister 

af trækul og brændt ler. 

A11 Grube Affaldsgrube Yngre 

Romersk 

Jernalder 

T2 Stor affaldsgrube (genanvendt lertagningsgrube) med flere 

opgravninger. Diameter: 825 cm, Dybde: 175 cm. Fyld:  1) 

(Lyst (udtørret) brungråt sandet ler med en del nister og 
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stykker af trækul og brændt ler samt dyreknogler.  2) som 

lag 1), men mere sodfyldt og mere koncentreret trækul. 3) 

Opblandet lag bestående af 2) og 4) med en del småsten 

(optrådt bundlag?). 4) Let gråligt gulbrunt let sandet ler med 

spredte nister af trækul og brændt ler samt småsten. 5) 

Orangebrunt let sandet ler med få nister af brændt ler og 

enkelte stykker af trækul nær bunden af laget. 6) Gråbrunt 

humøst sandet ler med stykker af trækul og brændt ler, samt 

knapt nævestore sten og flintknolde. 7) Opblandet lag 

bestående af 5) og 6) (optrådt bundlag?) 8) Undergrund 

(nedskredet i gruben) 9) Som 7) (-sandsynligvis samme lag) 

10) Opblandet gråbrunt og mørkt gråbrunt let sandet ler 

med spredte større stykker trækul. 11) Brunligt humøst let 

sandet ler. 12) Mørkt orangebrunt let sandet ler med en del 

små kridtstumper. (egen nedgravning) 13) Rest af pløjemuld 

og grubefyld blandet sammen. 14) Undergrund: Lyst 

brungult ler. 

A12 Grube Bund af 

grube 

Oldtid T1 Bund af cirkulær grube. Diameter: 56 cm Fyld: Gråbrunt 

humøst sandet ler med trækulsnister og fragmenter af 

ildskørnede eller rådne sten. 

A13 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 Diameter: 34 cm. Fyld: Gulbrunt sandet ler spættet med 

mørkt gråbrunt. 

A14 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 Ovalt stolpehul (40 x 25 cm)  Fyld: Gulbrunt sandet ler 

spættet med mørkt gråbrunt. 

A15 Fyldskifte Nedgravning Nutid T1  

A16 Grube Grube Oldtid T1 Aflang grube Længde: 132 cm Fyld: Lyst gråbrunt sandet ler 

med enkelte trækulsnister og pletter af lys undergrund. 

A17 Grube Grube Oldtid T1 Fyld: Gråbrunt humøst sandet ler opblandet med sortbrunt 

og med spredte nister af trækul og enkelte stykker 

hvidbrændt flint. 

A18 Vandteknisk 

anlæg 

Vandledning Nutid T1  

A19 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 Fyld: mørkt gråbrunt let sandet ler. 

A20 Grube Koge-

/ildgrube 

Oldtid T1 Bund af kogegrube. Fyld: gulbrunt ler med pletter af sort 

sandet ler og trækul. 

A21 Grube Affaldsgrube Oldtid T1 Fyld: Mørkt gråbrunt meget humøst let sandet ler spættet 

med sortbrunt og med en del småsten/flint samt nister af 

trækul og brændt ler. 

A22 Grube Affaldsgrube Oldtid T1 Fyld: Mørkt gråbrunt sandet ler spættet med sortbrunt samt 
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nister af trækul og brændt ler. 

A23 Grube Affaldsgrube Oldtid T1 Fyld: Mørkt gråbrunt sandet ler spættet med sortbrunt samt 

nister af trækul og brændt ler 

A24 Udgår  Udateret   

A25 Kulturlag Opfyldt 

lavning 

Oldtid T1 Udsmidslag/koncentration Fyld: Mørkt gråbrunt sandet ler 

med en del trækul og stykker af rødbrændt ler. (svarer til lag 

5 i A7) –Indgår i A7 

A26 Kulturlag Opfyldt 

lavning 

Oldtid T1 Udsmidslag/koncentration Fyld: Mørkt gråbrunt sandet ler 

med en del trækul og stykker af rødbrændt ler. (svarer til lag 

5 i A7) –Indgår i A7 

 

 

Fundliste 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg Beskrivelse 

Kampagne: 24-10-2013   

X1 Keramik / 

oldtid 

Bundskår, med 

hul/huller 

Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 1 helt bevaret bund, 1 randskår og 4 sideskår fra 

sandsynligvis samme fodbæger. Alt er 

uornamenteret. Rand: lige og lige afstrøget. Fod: 6 

cm i diameter afsat standflade svagt 

udadskrånende sider. sekundær gennemboring 

(ca. 1,3 cm i diameter) midt i bunden. Gods: 6 mm 

tykt gråbrun- lys gråbrunt fint magret med sand 

og chamotte. Let glittet overflade på ydersiden. 

X2 Keramik / 

oldtid 

Sideskår, 

ornamenteret 

Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 2 randskår, 3 bundskår (hvor af 1 har overgang til 

bug) samt 29 sideskår (hvoraf 4 har ornamentik) 

fra samme kar. Kar: mellemstort-stort treleddet 

fint husholdningskar med ornametik øverst på 

bugen og rundet bugknæk. Rand: lang let 

udadsvejet let fortykket ligeafstrøget med 

antydning af 3 facetter. Ornamentik:bånd med to 

omløbende streger øverst, herunder hængende 

buer bestående af min. 9 parallelle streger og 

nederst  Gods: 8 mm tykt lys brugråt med let 

glittet rødbrun yderside mellemfint magret med 

forholdsvis glimmerholdig granit. Stedvis 

sekundært sortsvedet. 

X3 Keramik / Randskår, Yngre 

Romersk 

A11 7 randskår, 3 bundskår (eller skår med overgang til 

bund) og 17 sideskår fra samme kar. Kar: stort 
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oldtid uornamenteret Jernalder groft husholdningskar med mundingsdiameter på 

cm. Rand: kort udadsvejet lige afstrøjet Gods: 10-

11 mm tykt mørkt brungråt groft magret med 

granit. Stedvis sekundært brændt med sodlag på 

både inder- og yderside. 

X4 Keramik / 

oldtid 

Randskår Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 5 randskår og 2 bundskår fra min. 3 kar. Kar 1: (2 

bundskår og 1 lille randskår) stort groft 

husholdningskar af 8-12 mm tykt gråbrunt gods 

meget groft magret med granit og med 

rødbrændte overflader. Randen er kort 

udadsvejet lige afstrøget. Kar 2: (3 randskår) 

mellemstort husholdingskar af 8-9 mm tykt mørkt 

brungråt gods groft magret med granit Randen 

udadsvejet afrundet- lige afstrøget. Kar3: (1 

randskår) stort groft husholdningskar af 14 mm 

tykt rødt gods groft magret med granit. Randen 

let udadsvejet og afrundet-lige afstrøget. 

X5 Keramik / 

oldtid 

Sideskår, 

uornamenteret 

Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 98 ukarakterisktiske side skar fra min. 4 forskellige 

kar. Kar 1: stort husholdningskar af 9 mm tykt 

hårdt brændt rødbrunt gods mellemgroft magret 

med granit. Kar 2: mellemstort husholdningskar af 

7-8 mm tykt gråbrunt gods mellemfint magret 

med granit. Kar 3: stort groft husholdningskar af 

10-11 mm tykt gråbrunt gods meget groft magret 

med fortrinsvis lyserød granit. 

X6 Ler Lerklining Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 Stykker af rødbrændt lerklining, hvoraf ca 20% har 

oprindelig overflade og evt. kalkningslag 

X7 Flint Afslag Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 9 ukarakteristiske og grove afslag. 

X8 Zoologisk 

materiale 

Dyreknogler Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 20 kæbedele fra min. 16 dyr, 1 hornfragment, 4 

rulleben fra min. 3 dyr, 3 fodknogler fra min 2 dyr 

2 fragmenter af ribben samt diverse fragmenter af 

lemmeknogler, hofteben og skulderblade. Dyr: 

min. 4 individer af kvæg, min. 2 unge individer af 

får/ged, min. 3 individer af svin. 

X9 Keramik / 

oldtid 

Bundskår Oldtid A7 1 skår med overgang mellem bund og bug og 5 

sideskår fra samme kar (kan sammensættes) Kar: 

mellemstort husholdningskar Gods:10 mm tykt 

mørkt brungråt med rødlig yderside og groft 

magret med granit. 
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X10 Ler Lerklining Oldtid A7 Rødbrændt lerklining med grenindtryk og tildels 

oprindelig overflade. 

X11 Ler Lerklining Oldtid A21 2 stykker rødbrændt og 1 stykke forsintret 

lerklining. 

X12 Flint Afslag Udateret A21 1 ukarakteristisk og groft afslag. 

X13 Sten Glittesten Yngre 

Romersk 

Jernalder 

A11 2,3 cm stor rund sten med et område med poleret 

overflade. Muligvis glittesten til keramik-

fremstilling. 

 

 

 

Tegningsliste 
Tegning Måle

stok 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 24-10-2013  

T1 ingen Diverse A1,A2,A4,A5,A8,A9,A10,A12,A

13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,

A20,A21,A22,A23,A25,A26 

 Fladebeskrivelser 28-10-

2013 

Anine Madvig 

Struer 

T2 1:20 Profiltegning A7,A11  A7 i grøft5 og A11 25-10-

2013 

Anine Madvig 

Struer 

 

Fotoliste 
Billed Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 24-10-2013  

PG/5086 Førfoto: dyrket kornmark, set fra 

sydvest 

  digitalt foto 23-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5097 Oversigtsfoto: Nordhøj på arealet, set 

fra sydøst 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5098 Oversigtsfoto: Nordhøj på arealet, set 

fra sydøst 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5099 Oversigtsfoto: Nordhøj på arealet, set 

fra sydøst 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 
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PG/5100 Profilfoto: A7 profilen tegnet i grøft 5, 

set fra vest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5101 Profilfoto: A7 profilen tegnet i grøft 5, 

set fra vest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5102 Profilfoto: A7 detalje i nordenden af 

profilen tegnet i grøft 5, set fra vest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5103 Profilfoto: A7 detalje i nordenden af 

profilen tegnet i grøft 5, set fra vest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5104 Profilfoto: A7 detalje i nordenden af 

profilen tegnet i grøft 5, set fra vest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5105 Profilfoto: A7 detalje i nordenden af 

profilen tegnet i grøft 5, set fra vest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5106 Profilfoto: A7 profilen tegnet i grøft 5, 

set fra sydvest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5107 Profilfoto: A7 profilen tegnet i grøft 5, 

set fra sydvest 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5108 Arbejdsfoto: Snitning af A11 med 

maskine, set fra øst 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5109 Oversigtsfoto: Den maskinsnittede 

A11, set fra øst 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

PG/5110 Oversigtsfoto: Den maskinsnittede 

A11, set fra øst 

  digitalt foto 25-10-2013 Lehne Mailund 

Christensen 

 


