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Beretning for KNV00040 Rødvigvej 2, Lille Heddinge Sogn, Stevns herred, tidl. Præstø amt. 

Sted Nr. 050606-22 KUAS j.nr 2013-7.24.02/KNV-0019 

 

 

Beretning for arkæologisk udgravning af bebyggelse og produktionsaktiviteter fra jernalder og middelalder. 

Udgravningerne blev foretaget af Museum Sydøstdanmark i perioden 25/6-2014 til 5/7-2014. Udgravningsansvarlige var 

museumsinspektør Mag. art Kristoffer Buch Pedersen. Den daglige leder samt beretningsansvarlig var Mag. art. David 

Brink. 
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Abstract 

 

Udgravningen af lokaliteten ”Rødvigvej II” udgøres af et langstrakt trache på i alt 1000m2. Undersøgelsen afslørede 

tilstedeværelsen af en middelalderlig landsby (1000-1300 e.v.t.) med minimum 7 grøftafgrænsede gårdstofter. Foruden 

den middelalderlige bebyggelse, fremkom 8 delvist afdækkede hustomter, som blot kan dateres til jernalder. Lokaliteten 

udemærker sig ved tilstedeværelsen af produktionsgruber, hvis formål  var, at hvidbrænde store mængder flint. Det er 

muligt, omend endnu ikke påviseligt, at den hvidbrændte flint blev anvendt til middelalderlig glasurfremstilling? Blandt de 

fremkomne fund må især det sluttede fund af 4,7kg østersøkeramik, samt fund af bund-/mestermærker på både 
østersøkeramik samt et glaseret kandeskår fremhæves.   
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Undersøgelsens forhistorie 

 

Som følge af Stevns kommunes planlagte cykelsti fra St. heddinge til Rødvig udførte Museum Sydøstdanmark en 
besigtigelse af to "hotspots" langs den kommende cykelsti. 

Da arbejdet med cyklestien ikke på forhånd var adviseret til museet, havde museet ikke haft mulighed for at anbefale en 

indledende forundersøgelse af det hele det berørte areal. Da museet blev opmærksom, på kommunenes arbejde i 

området, var den indledende muldafrømning allerede tilendebragt. Som følge heraf , blev museet og kommunen enige 

om at entreprenøren Brdr. K. Hansen, under museets anvisninger, skulle afrømme den sidste muldrest på to udvalgte 

"hotspots". De udvalgte "hotspots" blev udtaget på bagrund af lovende topografisk beliggenhed, samt nærhed til tidligere 
givtige udgravninger. 

Begge de afrømmede områder viste sig at indeholde spor efter oldtidsbebyggelse og budgetter for arkæologiske 
undersøgelser af de 2 lokaliteter blev derfor indsendt til godkendelse hos bygherre og kulturstyrelsen. 

 

 

 

Administrative data 

 

Arkæologisk undersøgelse af lokaliteten KNV00040 Rødvigvej II. Undersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark 

i henhold til Museumsloven  § 27 stk. 4. og bekostet af Stevns Kommune i kraft af dennes egenskab som bygherre. 

 

 

Museets Sagnr. 

KNV00040 Rødvigvej II 

 

 

Kulturstyrelsens sagsnr. 

2013-7.24.02/KNV-0019 

 

 

Aktører: 

 

Bygherre 

Stevns Kommune 

Rådhuspladsen 4 

4660 Store Heddinge 
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Museum Sydøstdanmark v. Kristoffer Buch Pedersen 

Algade 97 

4760 Vordingborg 

 

Kulturstyrelsen 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

 

 

 

Kommunikation og sagsdata. 

 

Maj 2013: 

Budget for undersøgelse af lokaliteten KNV00040 Rødvigvej II indsendes til godkendelse hos Bygherre samt 
Kulturstyrelsen. 

 

Maj 2013: 

Budgettet for den arkæologiske undersøgelse godkendes af bygeherre. 

 

Maj 2013: 

Budgettet for den arkæologiske undersøgelse godkendes af Kulturstyrelsen. 

 

Juni 2013: 

Udgravningen påbegyndes 

 

Juli 2013: 

Udgravningen afsluttes. 

 

Juli 2013: 

Det berørte areal frigives til bygherre. 
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Øvrige data 

 

Undersøgelserne af lokaliteten foregik i  perioden 25/6-2013 til 5/7-2013. 

 

Udgravningsansvarlig: Kristoffer Buch Pedersen (museumsinspektør). 

Daglig leder og beretningsansvarlig: David Brink (Arkæolog) 

 

Øvrige deltagere: 

Jeppe Færch-Jensen (Arkæolog) 

Karen Bork-Pedersen (Arkæolog) 

Majken Ryeholm Hansen (Arkæolog) 

Nikolaj Wiuff Kristensen (Arkæolog) 

Olga Sjøstrand Nakling (Arkæolog) 

Sune Villumsen (Arkæolog) 

Jeanette Ørskou (Studerende) 

 

 

Desuden deltog flere medlemmer af foreningen "Amatørarkæologer på  Stevns" i kortere perioder af udgravningen. 

 

 

Til afrømning benyttedes gravemaskine på bælter forsynet med 2 m bred rabatskovl fra entreprenørfirmaet Brdr. K. 

Hansen. 

 

Efterbearbejdningen udførtes primært af Mag. art. David Brink, assisteret af Jeanette Ørskou og Dan Leif Nielsen 
(studerende). 

 

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 

Lokaliteten KNV00040 Rødvigvej II ligger i den nordlige udkant af Rødvig by (se figur 1) 350 m mod syd ligger Fakse bugt. 

Fra bugten stiger terrænnet kraftigt nordover og ved udgravningen hæver landet sig 18 meter over dansk normal nul. 

Nord herfor stiger terrænet fortsat indtil Lille Heddinge, hvor sognets højeste punkt når knapt 30 meter. Øst for Rødvig 

ligger de kalk og flintrige klinter, som er en sydlig fortsættelse af Stevns Klint. Cirka 400 meter N-Ø for rødvig ender 

kalkaflejringerne og erstattes af moræneler, 

Muldlaget er i hele sognet meget ler- og kalkholdig. 

Selve lokaliteten er placeret på den sydlige skråning af et mindre plateau. Undergrunden består af kalkholdig moræneler. 

 

 

 

Figur 1: 

Udgravningens placering 

på 4cm kort. 

Figur 2: 

Udgravningens placering 

på Lidar kort. 
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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 

Forundersøgelsen af lokaliteterne KNV0040 Rødvigvej II samt KNV00042 Ll. Heddinge blev udført som en 

sammenhængende undersøgelse. Derfor tildeltes de enkelte områder blokke af anlægsnumre. På den aktuelle lokalitet,   

er følgende blokke anvendt: 

Start  A100   sidst anvendt  A269 

Start  A300   sidst anvendt  A315 

 

Konstruktionsnumre 

Alle konstruktioner er givet et fortløbende K-nummer. Startende med K-1. Følgende K-numre er anvendt: 

Start  K-1   sidst anvendt  K-9 

 

Snit 

Alle anlæg er snittet, snittene er udført med spade hvis intet andet er anført. 

 

 

Profiltegning 

Som udgangspunkt er alle snittede anlæg tegnet i profil i målestoksforholdet 1:10 (dog er enkelte større gruber tegnet i 

målestoksforholdet 1:20 eller 1:50). Hvis anlæggenes dybde ikke oversteg 5 cm og ikke var del af konstruktioner blev 
tegning af profilen dog udeladt. 
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Tegningsnumre 

Tegningsnumre er af datatekniske hensyn ikke opdelt i Profil-, flade-, og detailtegninger. I stedet er døbt med fortløbende 
numre uanset tegningens art. Følgende tegningsnumre er anvendt: 

Start  T-1   sidst anvendt  T-21 

 

 

Hjemtagning og registrering af fund: 

Fund fra anlæg 

Alle fund fra anlæg er hjemtaget til museet. Under indsamlingen henførtes fundene til det specifikke anlæg og om muligt 

til et specifikt lag.  

 

Løsfund fra bunker og markoverflade 

Alle redskaber og detektorfund er hjemtaget, afslag og løsfundne keramiske skår (udaterbare) blev kasseret i felten. 

 

Registrering 

Alle fund er registreret i Museernes udgravningsdatabase (MUD). Ved hvert enkelt fund er genstandstype, materialetype, 
samt om muligt en datering angivet.  

 

X-nummerering 

Af datatekniske årsager er nummereringen af fund udført som en fortløbende nummerering (for det enkelte X -nummers 
specifikke proveniens må derfor henføres til MUD-databasen) 

Følgende X-numre er anvendt: 

Start  X-1   sidst anvendt  X-69 

 

 

Detektor i udgravningsfelter:  

Undervejs i udgravningen gennemgik medlemmer af foreningen "Amatørarkæologer på  Stevns" enkelte gruber og 

grøfter med metaldetektor. Udslagene blev enten udgravet af de tilstedeværende arkæologer (ved problematisk 

kontekst) eller af finderen (efter aftale med den tilstedeværende arkæolog). 

 

Jordprøver (13 stk) 

Sædvanligvis er det museets klare målsætning, at udføre naturvidenskabelige dateringer af  de fremkomne 

huskonstruktioner. Grundet udgravningsfeltets ringe bredde, samt det faktum at ingen huskonstruktioner er afdækket til 
fulde, har museets overordnede strategi , i dette tilfælde måtte forlades. 

Da det naturligvis ikke er relevant at udføre naturvidenskabelige dateringer af uklare hustomter, e r blot enkelte 

jordprøver udtaget. 
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Flottering: 

Alle jordprøver er flotteret, og er i samme omgang soldet gennem to sold med maskestørrelser på henholdsvis 2mm og 

0,5mm. Ud over de makrofossiler der blev tilvejebragt via flotation, blev solderesterne ligeledes gennemgået for at kunne 

medtage eventuelt vanddruknet makrofossilt materiale. 

N.B Alle jordprøver blev tørret før flottering. 

 

Makrofossilt materiale: 

Der fremkom i intet tilfælde makrofossilt materiale i de udtagne, flotterede og gennemgåede jordprøver. 

 

Kulstof-14 datering: 

I alt 3 trækulsprøver er indsendt til datering på ved ”AMS 14C AMS Datingcenter ved Århus Universitet”. Formålet er er at 

datere de fremkomne produktionsgruber (se nedenfor). På nuværende tidspunkt er dateringerne endnu ik ke 

færdigbehandlet, hvorved de ikke kan medtages i indeværende beretning. 
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Udgravningens resultater 

Udgravningsfeltet udgøres af et 3-4 m bredt og 250 m langt nord-syd gående trache. Feltets ringe bredde medfører at de 

erkendte konstruktioner og grøftsystemer langt fra er fuldt afdækket. Til trods for den ringe afdækningsgrad udgør de 

fremdragne strukturer og anlæg et vigtigt bidrag til forståelsen af områdets bebyggelsestruktur, handelsforbindelser samt 
håndværksproduktion. 

I det følgende vil udgravningens resultater blive fremlagt. 

 

Bebyggelsen 

Inden for det 1000m2 store udgravningstrache kan der konstateres spor efter toftafgrænsninger i en middelalderlig 

landsby, samt fragmentariske grundplaner af i alt 9 huskonstruktioner fra både oldtid og middelal der (se nedenfor). 

 

Middelalderlandsbyen og tofterne 

Under udgravningen fremkom en del grøftforløb. Forløbene er orienteret omtrent øst-vest samt nord-syd. Grundet det 

smalle trache er der intetsteds i feltet hvor de enkelte grøfter mødes. Forlænges grøftforløbene vil de dog møde 

hinanden i en vinkel af cirka på 90 grader. Sammenholdes disse data med opmålingsdata fra udgravning af den 

nærliggende lokalitet SMV8034 Rødvigvej (2007), er det tydeligt at grøftforløbene er del af en sammenhængende 

struktur. Det synes rimelig overbevisende, at fortolke disse grøftsystemer som toftafgrænsninger i en landsby. På 

lokaliteten KNV 00040 Rødvigvej 2 indgår følgende grøfter i toftafgrænsningen A118, A124, A132, A148,A197, A201,A264 
og A310. Grøfternes bredde varierer mellem 42-155 cm mens dybden varierer mellem 12,5-76 cm. 

 
Figur 3: Tofterne i landsbyen er markeret via grøftsystemer (markeret med gult). Tv : SMV 8034 Rødvigvej, th : 

KNV00040 Rødvigvej II.  
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Gårdstofterne og Landsbyens udstrækning 

Ud fra de fragmetarisk afrømmede toftafgrænsende grøftsystemer er det muligt at udskille minimum 7 gårdstofter (se 

figur 4). Ingen af de udskilte gårdtofter er entydigt afgrænset i alle fire retninger og det er således ikke muligt at fastslå 

tofternes areal. Dog synes det muligt at give et kvalificeret bud på arealet af tofterne 2,3,5 og 6 (se figur 4), ved at 

”forlænge” de afrømmede grøftfragmenter. På denne vis anslås gårdstofterne 2,3,5 og 6 at have et areal på mellem 7.700 
og 10.000 kvadratmeter. 

Som det fremgår af figur 4 er det muligt at udskille tilstedeværelsen af 7 gårdstofter, hvor mange tofter og gårdsanlæg 

landsbyen oprindeligt har bestået af kan dog ikke besvares, idet landsbyen ikke er afgrænset i mod hverken nord, syd øst 
eller vest. 

 

 

 

Landsbyens datering: 

Blot en enkelt af grøfterne på lokaliteten indeholdt fund (A124). Det drejer sig om x-numrene X22 og X28-36. Fundene 

udgøres af tand og knogle fra dyr (får), søm, klinknagler, ubearbejdet frådsten, samt keramik i form af 1 stk randskår i 

gråvare (X35) og 1 stk randskår fra østersøkar. Det er således muligt at indsnævre dateringen af A124 til et tidsrum inden 
for perioden 1000-1400 e.v.t. 

 

 

 

 

Figur 4: Landsbyen bestod af minimum 7 gårdtofter. 
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Sammenlignes denne datering med det keramiske oldsagsmaterialet fra grøfterne på lokaliteten SMV 8034 synes det 

muligt at indsnævre dateringen yderligere. Under udgravningen af SMV 8034 fremkom et omfattende oldsagsmateriale 

fra grøftkomplekset A1069. I det keramiske materiale herfra fandtes både østersøkeramik, næsten stentøj, samt 

rødbrændt glaseret keramik. De tilstedeværende keramiske typer hidrører således også på denne lokalitet til perioden 

1000-1400 e.v.t. Kvantificeres materialet fra A1069 viser det dog at hovedparten af materialet bestå af Østersøkeramik, 

mens den rødbrændte glaserede keramik blot er tilstede ved enkelte skår. Opfattes mængden af de enkelte 

keramiktyper, som udtryk for bebyggelsen varighed inden for de keramiske typers brugsperioder, må bebyggelsens 

levetid primært henføres til perioden 1000-1200, og kort ind i det efterfølgende århundrede (glaseret og gråbrændt 

keramik). Det foreslås derfor at landsbyens levetid har et ante post quem omkring år 1000 samt et terminus post quem 
omkring år 1300. 

 

Husene: 

Under udgravningen af tracheet kunne de fragmentarisk afdækkede dele af i alt 9 bygningskonstruktioner registreres. 

Antallet af bygninger må dog tages med et gran salt idet udgravningen, som hovedregel, blot har afdækket 1 enkelt sæt af 

husenes tagbærende stolper. Ligeledes vil der antageligt gemme sig dele af huskonstruktioner, som blot har været til 

stede i form af en enkelt stolpe, og dermed ikke har kunnet erkendes under udgravningen.  I det følgende vil de enkelte 

Konstruktioner blive fremlagt og beskrevet. 

 

 Figur 5: randskå r fra Østersøkar (ca. 1000-1200 

e.v.t.) fremkommet i den toftafgrænsende 

grøft A124, målestok 1:1 (figur David Brink). 

 

Figur 6: randskår af gråvare (ca. 1200-1400 

e.v.t.) fremkommet i den toftafgrænsende 

grøft A124, målestok 1:1 (figur David Brink). 
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Figur 7: Feltoversigt, feltets syddel (1:500, nord opad) 

(Figur David Brink). 

 

Figur 8: Feltoversigt, feltets norddel (1:500, nord opad)  

(Figur David Brink). 

 

 



15 
 

 

 

Udgravnings- 
grænse 

A216 1,65m A215 1,35m A213 Udgravnings- 
grænse 4,25m 

A208/A209 1,45m A207 1,35m A206 

 

Type: Rammehus 

Typologisk datering: Middelalder 

 

Beskrivelse: 

Rammehus. Huset er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt nord-syd 

gående trache. Bygningssporene består af to parallelle rækker af stolper, med i alt 7 stolpehuller (3 st.huller i den nordlige 

række og 4 i den sydlige). Trods den fragmentariske afdækning er der højst sandsynligt tale om et middelalderligt 

rammehus. Husets afslutning er hverken afdækket mod øst eller vest. 

 

Fund: 

Der er ikke fundet oldsager i tilknytning til denne konstruktion. 

 

Figur 9: Huskonstruktion K-1, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Udgravnings- 
grænse 

A167 2,75m A202 Udgravnings- 
grænse 2,70m  2,90m 

A162 2,80m A165 

 

Type: økonomibygning eller 3-skibet langhus 

Typologisk datering: Jernalder-middelalder 

 

Beskrivelse: 

Bygningskonstruktionen er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt 

nord-syd gående trache. Bygningssporene består af 2 sæt tagbærende stolper. Det er uvist hvorvidt der er tale om et 
langhus eller en økonomibygning. 

Ud fra husets fragmentariske afdækning, er det blot muligt af foretage en bred typologisk datering til Jernalder-
middelalder 

Det er ingen tegn på at huset er afdækket i sin helhed, hverken mod øst eller vest. 

 

Fund: 

Der er ikke fundet oldsager i tilknytning til denne konstruktion. 

 

Figur 10: Huskonstruktion K-2, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Udgravnings- 
grænse 

A184 2,40m A180 Udgravnings- 
grænse 2,50m  2,45m 

A175 2,55m A302 

 

Type: økonomibygning eller 3-skibet langhus 

Typologisk datering: Jernalder-middelalder 

 

Beskrivelse: 

Bygningskonstruktionen er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt 

nord-syd gående trache. Bygningssporene består af 2 sæt tagbærende stolper. Det er uvist hvorvidt der er tale om et 
langhus eller en økonomibygning. 

Ud fra husets fragmentariske afdækning er det blot muligt af foretage en bred typologisk datering til Jernalder-
middelalder.  

Det er ingen tegn på at huset er afdækket i sin helhed, hverken mod øst eller vest. 

 

Fund: 

Der er ikke fundet oldsager i tilknytning til denne konstruktion. 

 

 

Figur 11: Huskonstruktion K-3, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Udgravnings- 
grænse 

A178 Udgravnings- 
grænse 2,70m 

A172 

 

Type: økonomibygning eller 3-skibet langhus 

Typologisk datering: Jernalder-middelalder 

 

Beskrivelse: 

Bygningskonstruktionen er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt 

nord-syd gående trache. bygningssporene består af 1 sæt tagbærende stolper. Det er uvist hvorvidt der er tale om et 

langhus eller en økonomibygning. 

Ud fra husets fragmentariske afdækning er det blot muligt af foretage en bred typologisk datering til Jernalder-
middelalder.  

Det er ingen tegn på at huset er afdækket i sin helhed, hverken mod øst eller vest. 

 

Fund: 

Der er ikke fundet oldsager i tilknytning til denne konstruktion. 

 

Figur 12: Huskonstruktion K-4, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Udgravnings- 
grænse 

A161 2,70m A164 Udgravnings- 
grænse 2,75m  2,45m 

A154 2,85m A304 

 

Type: økonomibygning eller 3-skibet langhus 

Typologisk datering: Jernalder-middelalder 

 

Beskrivelse: 

Bygningskonstruktionen er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt 

nord-syd gående trache. Bygningssporene består af 2 sæt tagbærende stolper. det er uvist hvorvidt der er tale om et 

langhus eller en økonomibygning.Ud fra husets fragmentariske afdækning er det blot muligt af foretage en bred 

typologisk datering til jernalder/vikingetid. Det er ingen tegn på at huset er afdækket i sin helhed, hverken mod øst eller 

vest. 

 

Fund: X48 3 stk ubestemmelige jernfragmenter (samlet vægt 21g). 

X49 2 stk uglaserede bugskår fra kande i "ældre rødgods", datering 1250-1350 e.v.t. 

X50 1 stk flintafslag (tilfældig iblanding fra tidligere bebyggelse på stedet). 

 

Samlet datering: Da konstruktionen ikke er fuldt afdækket må de fragmentariske typologiske observationer af tomten 

tillægges meget lav dateringsmæssig værdi. Den mest sandsynlige datering må derfor baseres på de tilstedeværende 

fund. Fundet X49 (A164) indikerer at tomten skal dateres til perioden 1250-1350 e.v.t. Denne datering indikerer ydermere 

at konstruktionen er del af en middelalderlig økonomibygning. 

Figur 13: Huskonstruktion K-5, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Udgravnings- 
grænse 

A186 Udgravnings- 
grænse 1,70m 

A183 

2,80m 
A176 

 

Type: Rammehus? 

Typologisk datering: middelalder? 

 

Beskrivelse: 

Mulig gavl i middelalderligt rammehus. Konstruktionen er dog noget usikker, idet den blot består af 3 stolpehuller i en 

nord-sydgående række. At der formentlig er tale om en gavlkonstruktion, kan underbygges med stolperækkens 
orientering, som stemmer overens med retningen af de øvrige observerede konstruktioner). 

 

Fund: 

Der er ikke fundet oldsager i tilknytning til denne konstruktion. 

 

Figur 14: Huskonstruktion K-6, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Udgravnings- 
grænse 

A269 Udgravnings- 
grænse 2,45 

A240 

 

Type: økonomibygning eller 3-skibet langhus 

Typologisk datering: Jernalder-middelalder 

 

Beskrivelse: 

Bygningskonstruktionen er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt 

nord-syd gående trache. Bygningssporene består af 1 sæt tagbærende stolper. Det er uvist hvorvidt der er tale om et 

langhus eller en økonomibygning. 

Ud fra husets fragmentariske afdækning er det umiddelbart blot muligt af foretage en bred typologisk datering til 
Jernalder-middelalder. Det er ingen tegn på at huset er afdækket i sin helhed, hverken mod øst eller vest. 

 

Fund: 

X57 Dyreknogle med ledflade fra dyr af ukendt art. 

X58 Fragment af ribben fra større pattedyr. 

 

 

Figur 15: Huskonstruktion K-7, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 

 



22 
 

 

 

Udgravnings- 
grænse 

A241 Udgravnings- 
grænse 1,80m 

A239 

 

Type: økonomibygning eller 3-skibet langhus 

Typologisk datering: Jernalder-middelalder 

 

Beskrivelse: 

Bygningskonstruktionen er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt 

nord-syd gående trache. Bygningssporene består af 1 sæt tagbærende stolper. Det er uvist hvorvidt der er tale om et 

langhus eller en økonomibygning. 

Ud fra husets fragmentariske afdækning er det umiddelbart blot muligt af foretage en bred typologisk datering til 
jernalder/vikingetid. 

Det er ingen tegn på at huset er afdækket i sin helhed, hverken mod øst eller vest. 

 

Fund: 

X59 1 stk randskår samt 1 stk sideskår fra rødbrændt lerkar. Randet er rundet og fortyndet. Datering: Jernalder-
vikingetid. 

Figur 16: Huskonstruktion K-8, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Udgravnings- 
grænse 

A244 Udgravnings- 
grænse 1,50m 

A242 

 

Type: økonomibygning eller 3-skibet langhus 

Typologisk datering: Jernalder-middelalder 

 

Bygningskonstruktionen er ikke fuldt afdækket idet byggeprojektet (cykelsti) medførte afdækning af et blot 4 m bredt 

nord-syd gående trache. Bygningssporene består af 1 sæt tagbærende stolper. Det er uvist hvorvidt der er tale om et 

langhus eller en økonomibygning. 

Ud fra husets fragmentariske afdækning er det umiddelbart blot muligt at foretage en bred typologisk datering til 
jernalder/vikingetid. 

Det er ingen tegn på at huset er afdækket i sin helhed, hverken mod øst eller vest. 

 

Fund: 

X60 1 stk flintafslag (antageligt iblandet materiale fra tidligere bebyggelser på stedet). 

  

Figur 17: Huskonstruktion K-9, målestok 1:200, nord opad (Figur David Brink). 
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Hustyper og datering – en sammenfatning 

 

Som det fremgår i den ovenstående beskrivelse af de enkelte bygningskonstruktioner, medfører den begrænsede 

feltbredde, store problemer i relation til konstruktionernes typebestemmelse og datering. Således kan hustypen og 

efterfølgende typologiske datering blot udledes i et enkelt tilfælde, nemlig det middelalderlige rammehus K-1. 

For de øvrige bygningskonstruktioner er bestemmelse af hustype og efterfølgende datering yderst problematisk. 
Dateringen af konstruktionerne K2-K5 kan således, i bedste fald, indsnævres til perioden Jernalder-middelalder. 

Hvad angår de 3 Bygningskonstruktioner K7, K-8, K9 synes deres indbyrdes relationer at give et fingerpeg om en mere 

snæver datering. De 3 tomter er tætliggende og blot en anelse forskudt i forhold til hinanden. Konstruktionernes 

indbyrdes relationer indikerer at der er tale om forskellige faser af en og samme gård. Fortsættes denne hypotese, er det 

bemærkelsesværdigt at  ”midtdskibsbredden” på de  enkelte faser varierer kraftigt. Således er midtskibsbredden  i K -7  på 

2,45 meter, mens midtskibsbredden i K-8 og K-9 er på henholdsvis 1,80 og 1,50 meter. Dette faktum kunne indikere at 

det tagbærende sæt stolper i K-7 er et midterfag, mens stolpesættene i K-8 og K-9 må hidrøre fra husenes ender og i så 

fald må hustomterne være del af huskonstruktioner med buede langvægge dateret til perioden fra romersk jernalder til 
vikingetid? 

 

 

  
Figur 18: De tre konstruktioner K-7, K-8 og K-9, nord opad (figur David Brink).  
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Accepteres ovenstående argumenter må de tre fragmentarisk bevarede hustomter således udgøre 3 faser af samme 

gårdsanlæg fra perioden romersk til vikingetid. En datering, som ikke strækker sig ind i middelalderen, stemmer ligeledes 

godt overens med det fundne randskår i K-7 (X59, A241). Skåret er ikke nærmere bestemmeligt i typologisk henseende, 
men uden tvivl fra oldtiden. 

I nedenstående skema er dateringen af de 9 fremkomne hustomter fremlagt overskueligt. 

 

Antal Konstruktionsnumre Datering 
4 K-2, K-3, K-4, K-5 Jernalder-middelalder 

3 K-7, K-8, K-9 Romersk jernalder-vikingetid 
2 K-1, K-6 Middelalder 

 

 

 

Fund 

De fremkomne oldsager består af følgende genstandstyper: 

 

Keramik: Glaserede kandeskår 

Stentøj 

Østersøkeramik 

Gråvare 

Metal: Klinknagler (jern) 

 Søm (jern) 

 Smykkefragment (sølv) 

Diverse: Zoologisk materiale, knogle og tand (ikke humant) 

 Frådsten (bearbejdet og ubearbejdet) 

Rødbrændt ler 

 Ubrændt flint 

 Hvidbrændt flint 

 

Keramikken 

Blandt den hjemtagne keramik (se fundliste) Springer især den fundne østersøkeramik i øjnene. Bortset fra 4 skår 

fremkommet i den toftafgrænsende grøft A124 (se figur 5), er alle 4,7 kg hjemtaget østersøkeramik fremkommet i en og 

samme grube (A114). Den cirka 1 meter brede cirkulære grube indeholdt resterne af minimum 9 fragmenterede 

østersøkar. Da skårene fra de mange ornamenterede og karateristiske kar stammer fra samme lukkede kontekst, er det 
muligt, at disse i femtiden kan bidrage til en typologisk-kronologisk undersøgelse af denne svært daterbare keramiktype 

Nedenfor ses udvalgte østersøskår fra gruben A114 fremlagt. 

Figur 19: Oversigt over de fremkomne huses datering (figur David Brink). 
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Figur 27: Udvalgte skår af østersøkeramik fra gruben A114. Gruben indeholdt knap 4,7 kg østersøkeramik.  
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Flinten og flintbrændingsgruberne 

Den hvidbrændte flint fremkom i store mængder i 4 rektangulære gruber (A170, A173,A177 og A182). Grubernes 
størrelse og form er meget ensartet. Formen er rektangulær til oval og har dimensionerne 180cm X 130cm.  

Gruberne er en form for ildgruber, hvori store mængder flint er blevet ”afbrændt”. Fundmaterialet i gruberne består 

udelukkende af hvidbrændt flint og trækul. At afbrændingen er foregået i gruberne og ikke blot blev sekundært 

deponeret heri fremgår af en tynd, men tydelig, rødfarvning (varmepåvirkning) af undergrundsmaterialet i grubernes 
bund. 

 

 

 

 

 

Figur 20: Flintbrændingsgruben A170 afrenset i fladen (Foto Jeanette Ørskou).  

Figur 21: Flint (23,41 kg) og trækul (850 g) fra de soldede 0,09m
3
 fyld (Foto David Brink).  
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Flintbrændingsgrubernes fundmængde 

Gruben A170 blev under udgravningen snittet og tømt således at halvdelen af grubens materiale blev hjemtaget til 

soldning. På udgravningstidspunktet resterede der blot 8cm af dette anlæg. Den hjemtagne og soldede fyld fra denne 

beskedne mængde anlægsfyld (0,09m3) indeholdt i alt 23,41 kg hvidbrændt flint samt 580 gram trækul. Der synes således 
ikke at herske tvivl om at grubens primære formål var hvidbrænding af flint. 

 

Flintbrændingsgrubernes Datering: 

Gruberne er placeret indenfor de ovenfor beskrevne toftafgrænsninger og formodes derfor at hidrøre fra den ældste 

halvdel af middelalderen. Der forefindes dog også en del ældre bebyggelse på lokaliteten og dateringen kan derfor ikke 

godtgøres blot ud fra grubernes placering inde på tofterne. Der er i skrivende stund indsendt 3 trækulsprøver til AMS 
datering ved ”Aarhus AMS 14C dating centre), resultaterne er endnu ikke modtaget. 

 

Flintbrændingens formål? 

Hvad formålet med denne flintbrænding har været synes noget mere obskurt. Hverken undertegnede eller kolleger på 
museets er tidligere stødt på lignende grube. Grubernes fortolkning står således åben. 

Der synes dog at være en del sammenfald af elementer, som kan indikere at flinten har været anvendt til 

glasurfremstilling, selvom dette på nuværende tidspunkt ikke er beviseligt. De nævnte faktorer er følgende: 

1. Flint har i nyere tid været anvendt til glasurfremstilling. Ved den nærliggende Rødvig havn står i dag en 

kopi af en lokal flintbrændingsovn opstillet. Ovnen anvendtes i perioden 1870-1910. Efter brændingen 

sendtes flinten til den Københavnske fajancefabrik ”Aluminia”, som anvendte flinten, som flusmiddel i 

glasuren på deres produkter. 

2. Den lille udgravning Rødvigvej II afslørede  mestermærker (se nedenfor) på Østersøkeramik samt et 
mestemærke på en enkelt glaseret kande i rødbrændt gods. 

Omend tolkningen af ”mestermærker” til stadighed diskuteres, og om end tilstedeværelse af masseproduceret keramik 

på lokaliteten ikke medfører at produktionen er foregået på netop denne lokalitet, synes tilstedeværelse af de særlige 

produktionsgruber samt mestermærkene at muliggøre en lokal ”storproduktion” et sted i landsbyen. 

 

Mestermærker 

I alt 4 mestermærker er fremkommet under udgravningen. 3 af disse forefindes på keramik af østersøtypen mens det 
sidste hidrører fra en rødbrændt glaseret kande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: 

Mestermærke fra 

Østersøkar, datering 

1000-1200 e.v.t. 

Fundet i grube A114, 

målestok 1:1 (figur 
David Brink). 

Figur 22: 

Mestermærke fra 

Østersøkar, datering 

1000-1200 e.v.t. 

Fundet i grube A114, 

målestok 1:1 (figur 

David Brink). 
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Figur 24: Mestermærke fra Østersøkar, datering 

1000-1200 e.v.t. Fundet i grube A114, målestok 

1:1 (figur David Brink).  
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Mestermærker på østersøkeramik er relativt almindeligt forekommende mens mestermærker på glaserede kander er 

mere sjældne (skriftlig meddelelse fra Ph.d stipendiat i forhistorisk arkæologi Jesper Langkilde). Det er ikke lykkedes at 

finde mestermærker svarende til mærkerne på østersøskårene, til gengæld er der fundet paralleller til mestermærket fra 

den glaserede kande (figur 25).I alt 3 lignende mærker er tidligere registreret heraf 2 stk på nordsjælland, 1 stk på Fyn 

(uden nærmere fundsted), samt nu dette mærke fra ”Rødvigvej II” (se figur 25). Mærkerne har fuldstændig ensartet 

morfologi. Og ifølge Else Roesdahl er begge mærker fra ”Næsholm voldsted” udført med samme matrice (Roesdahl, E 

1975). Hvorvidt selvsamme matrice er anvendt til mærket fra Rødvig kan ikke afgøres uden direkte sammenligning 
mellem de enkelte skår. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 26: I alt 9 bund-/mestermærker fra ikke-østersøkeramik  er 

publiceret (Roesdahl, E. 1975), blandt disse er de 3 (blå prik) af 

samme type som mærket fra Rødvigvej II (rød prik). Figur efter 

Roesdahl 1975. 
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Sammenfatning og perspektiver 

Udgravningen af det knap 1000m2 store areal afslørede tilstedeværelsen af en middelalderlig landsby, hvori de enkelte 

gårdstofter er afgrænset via grøftsystemer. Sammenholdes resultaterne af denne undersøgelse, med opmålingsdata fra 

den nærliggende lokalitet SMV8034 ”Rødvigvej”, kan der samlet set erkendes minimum 7 gårdtofter. Landsbyen er ikke 

afgrænset mod nogen af de 4 verdenshjørner og landsbyen størrelse er således ukendt. Dateringen af landsbyen kan blot 

baseres på oldsager fremkommet i grøftsystemerne. Denne typologiske dateringer rækker desværre blot til en bred 
datering til perioden 1000-1300 e.v.t. 

Undersøgelsen afslørede 9 fragmentarisk afdækkede hustomter. Blandt disse huse kan blot et enkelt dateres (typologisk) 

til middelalderen (K-1). 3 huse dateres (noget usikkert) til perioden fra 0 til ca. 1050 e.v.t., mens de restende huse blot 

kan dateres til perioden jernalder-middelalder. 

Det er således ikke muligt at afgøre om middelalderlandsbyen er en resultatet af en kontinuerlig bebyggelseshistorik på 
stedet eller hvorvidt de fremkomne huse er spredt i både tid og rum. 

Håndværk har formegentlig spillet en rolle på stedet idet de 4 flintbrændingsgruber må være produceret med en givent 

formål. Hvorvidt formålet var glasurfremstilling kan ikke afgøres nuværende tidspunkt. Om der har foregået yderligere 

håndværk på lokaliteten er uvist, dog er landbyens placering oplagt til produktion og udskibning idet der forefindes flere 
naturhavne blot 350 syd herfor. 

 

Fremtidigt arbejde: 

Da den middelalderlige landsby ikke er afgrænset mod hverken nord, syd, øst eller vest er det oplagt at prioritere 

undersøgelse af ethvert jordarbejde i området. Dog er området mod øst allerede bortgravet af moderne vejforløb og 

parcelhuskvarter. Området vest for udgravningen ligger til stadighed under flad mark og det må med den største 

sandsynlighed forventes at finde rester af landsbyen samt oldtidsbebyggelse i dette område. 

Undersøgelser af middelalderlige landbyer med toftafgrænsninger er langt fra hverdagskost, ydermere viser spor efter 
håndværksaktivitet, at lokaliteten bør holdes in mente ved eventuelt kommende jordarbejder. 

  



32 
 

Litteratur 

 

Roesdahl, E. 1975:     Bundmærker på middelalderligt lertøj i Danmark. I KUML 1973-74 – Årbog for jysk arkæologisk 

                                      selskab. Nordisk Forlag, København 1975.  

 

                          

 


