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KNV00142	  Kværnager,	  Jersie	  sogn,	  Tune	  herred,	  tidl.	  København	  amt.	  Sted	  nr.	  
02.05.03.	  Sb.nr.	  35.	  	  

KØM3010	  Roskildevej	  Øst,	  Jersie	  sogn,	  Tune	  herred,	  tidl.	  Københavns	  Amt.	  Sted	  
nr.	  02.05.03.	  Sb.nr.	  26.	  

	  

Beretning	  for	  udgravningerne	  af	  en	  neolitisk	  samlingsplads	  med	  grøfter,	  hegn	  og	  
gruber	  samt	  to	  brandpletgrave	  datereret	  til	  mellemneolitisk	  tragtbægerkultur.	  
Derudover	  fandtes	  tre	  to-‐skibede	  neolitiske	  huse	  samt	  bebyggelse	  fra	  førromersk	  og	  
romersk/germansk	  jernalder.	  Undersøgelsen	  blev	  iværksat	  forud	  for	  
Vejdirektoratets	  udvidelse	  af	  Køge	  Bugt	  motorvejen.	  Udgravningerne	  blev	  udført	  af	  
arkæolog	  cand.	  mag.	  David	  Brink	  m.fl.	  for	  Køge	  Museum/Museum	  Sydøstdanmark	  i	  
perioderne	  december	  2012	  -‐	  april	  2013	  samt	  januar	  –	  marts	  2014.	  
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Bilag	  1	  –	  Lister	  KØM	  3010	  Roskildevej	  Øst.	  

Bilag	  2	  	  -‐	  Lister	  KNV00142	  Kværnager	  

Bilag	  3.	  –	  rapport	  forundersøgelsen	  KØM	  3010.	  

Forsidebillede:	  Afrensede	  grøfter	  på	  Kværnager,	  set	  fra	  sydøst	  med	  udgravningsansvarlig	  David	  Brink	  i	  forgrunden	  (fotonr.	  271).	  
Foto:	  Tim	  Slumstrup	  Nielsen	  

Abstract  
På	  Roskildevej	  Øst	  og	  Kværnager	  er	  udgravet	  henholdsvis	  3300	  m2	  og	  12000	  m2.	  Der	  blev	  fundet	  grøfter,	  
hegn	  og	  gruber,	  som	  menes	  at	  udgøre	  en	  neolitisk	  samlingsplads.	  Pladsen	  dateres	  til	  mellemneolitisk	  
tragtbægerkultur	  II-‐V	  på	  baggrund	  af	  fundmaterialets	  karakter	  og	  enkelte	  14C-‐dateringer.	  Fra	  neolitikum	  
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fandtes	  yderligere	  tre	  mulige	  to-‐skibede	  huse	  samt	  to	  brandpletgrave.	  Den	  ene	  grav	  blev	  C14-‐dateret	  til	  TN	  
C	  til	  MN	  II.	  	  

Endelig	  fandtes	  bebyggelse	  fra	  førromersk	  jernalder	  på	  Roskildevej	  Øst,	  dateret	  på	  baggrund	  af	  C14-‐
dateringer,	  stratigrafi	  og	  typologi.	  Mens	  bebyggelsen	  på	  Kværnager	  blev	  dateret	  typologisk	  til	  
romersk/germansk	  jernalder.	  	  

	  

Undersøgelsens  forhistorie  
Undersøgelserne	  af	  Roskildevej	  Øst	  og	  Kværnager	  blev	  gennemført	  på	  baggrund	  af	  forundersøgelser	  
foretaget	  forud	  for	  Vejdirektoratets	  udvidelse	  af	  Køge	  Bugt	  motorvejen	  (KØM2592,	  Område	  XIX,	  KNV00020	  
Vejdirektoratet	  etape	  II,	  område	  A).	  	  

Udover	  Kværnager	  (tidligere	  betegnet	  Kværnagre),	  sb.nr.	  35	  er	  følgende	  lokalitetsnumre	  tilknyttet	  stedet:	  
02.05.03,	  sb1	  (ældre	  stenalder),	  sb2	  (yngre	  stenalder)	  og	  sb.nr.	  17	  (yngre	  stenalder).	  De	  ligger	  nord	  og	  syd	  
for	  Roskildevej,	  jævnfør	  kortet	  nedenfor.	  Sb.nr	  2	  ligger	  sammen	  med	  Sb.nr.	  26	  (Roskildevej	  Øst),	  jævnfør	  
kortet	  nedenfor.	  Lokaliteten	  var	  ikke	  ukendt	  inden	  forundersøgelserne.	  Den	  indgik	  blandt	  andet	  i	  den	  lokale	  
amatørarkæolog	  Kjeld	  Ejdorf’s	  rekognoscering	  af	  stenalderbopladser	  i	  de	  fossile	  fjorde	  ved	  Jersie,	  Solrød	  og	  
Karlslunde	  i	  slutningen	  af	  1970’erne.	  

	  

Figur	  1.	  Kværnager	  og	  Roskildevej	  Øst	  (markeret	  med	  firkant)	  samt	  omkringliggende	  lokaliteter.	  Kilde:	  Fund	  og	  Fortidsminder.	  

Nord	  for	  lokaliteterne	  Kværnager	  og	  Roskildevej	  Øst	  ligger	  Strandgård,	  KNV00013	  med	  bopladsfund	  fra	  
førromersk	  jernalder	  og	  i	  mindre	  grad	  neolitikum.	  Mod	  nordvest	  er	  fundet	  lokaliteter	  fra	  jernalder	  udgravet	  
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i	  forbindelse	  med	  Banedanmarks	  anlæggelse	  af	  en	  ny	  jernbane.	  Mod	  nordøst	  er	  foretaget	  ældre	  
udgravninger	  med	  fund	  fra	  både	  sten,	  bronze-‐	  og	  jernalder.	  Mens	  de	  to	  lokaliteter	  syd	  for	  Kværnager	  er	  
opsamlinger	  fra	  henholdsvis	  ældre	  stenalder	  og	  Ertebøllekultur.	  Sidstnævnte	  lå	  på	  den	  yderste	  del	  af	  den	  
tidligere	  landtange,	  som	  Kværnager	  ligger	  på.	  	  	  	  

Administrative  data  
Roskilde	  Vej	  Øst,	  KØM	  3010.	  

Efterår	  2012:	  	   Køge	  Museum	  foretager	  arkæologisk	  forundersøgelse	  i	  forbindelse	  med	  Vejrdirektoratets	  
udvidelse	  af	  Køge	  Bugt	  Motorvejen.	  

Efterår	  2012:	  Køge	  Museum	  indstiller	  dele	  af	  arealet	  til	  arkæologisk	  udgravning	  hos	  Kulturstyrelsen.	  	  

Efterår	  2012:	  Kulturstyrelsen	  underkender	  indsendte	  budget	  og	  faglig	  argumentation.	  Beder	  museet	  om	  
reduktion	  af	  indstillet	  areal	  og	  budget.	  	  

21/11-‐2012:	  Køge	  Museum	  indsender	  revideret	  budget	  til	  godkendelse	  hos	  Kulturstyrelsen.	  	  

22/11-‐2012:	  Kulturstyrelsen	  godkender	  revideret	  budget.	  	  

23/11-‐2012:	  Budget	  sendes	  til	  godkendelse	  hos	  Vejrdirektoratet.	  	  

November	  2012:	  Vejrdirektoratet	  godkender	  budget	  og	  beder	  Køge	  Museum	  om	  igangsætning	  af	  
arkæologisk	  udgravning.	  	  

3/12-‐2012:	  Arkæologisk	  udgravning	  starter.	  	  

08/1-‐2013:	  Udgravningen	  indstilles	  pga.	  vinter/dårligt	  vejr.	  	  

15/01-‐2013:	  Udgravningen	  genoptages.	  	  

25/4-‐2013:	  Udgravningen	  afsluttes.	  	  

7/5-‐2013:	  Arealet	  frigives	  skriftligt	  til	  Vejrdirektoratet.	  	  

	  

Øvrige  data  
Roskildevej  Øst  
Roskildevej	  Øst	  blev	  udgravet	  i	  perioden	  03-‐12-‐2012	  til	  25.04.2013.	  Udgravningen	  måtte	  indstilles	  i	  to	  
perioder:	  10.12.2013	  -‐	  08.01.2013	  og	  15.01.2013	  -‐14.04.2013	  pga.	  vintervejr	  med	  frost	  og	  sne.	  David	  Brink	  
var	  daglig	  leder	  af	  udgravningen.	  Derudover	  deltog	  arkæologerne	  Jeppe	  Færch-‐Jensen,	  Maria	  Lund	  
Broholm,	  Lehne	  Mailund	  Christensen,	  Nikolaj	  Wiuff	  Kristensen,	  Katrine	  Ipsen	  Kjær,	  Lisbeth	  Gernager	  
Langkjær	  samt	  stud.	  mag	  Andre	  Frederiksen.	  Museumsinspektør	  arkæolog	  Lisbeth	  Gernager	  Langkjær	  var	  
udgravningsansvarlig.	  	  

Bearbejdning	  af	  opmålingsfiler	  er	  foretaget	  af	  David	  Brink	  og	  efterbearbejdet	  af	  Dorte	  Katrine	  Malling.	  Data	  
er	  gennemgået	  og	  indtastet	  i	  Museernes	  Udgravningsdata	  MUD	  af	  David	  Brink	  og	  Dorte	  Katrine	  Malling.	  Da	  
David	  Brink	  ikke	  længere	  er	  ansat	  på	  Museum	  Sydøstdanmark	  er	  beretningen	  skrevet	  af	  arkæolog	  Dorte	  
Katrine	  Malling.	  	  
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Jorden	  blev	  afrømmet	  med	  en	  21t	  gravemaskine	  på	  bælter	  med	  to	  meter	  rabatskovl	  fra	  entreprenørfirmaet	  
JL,	  Køge.	  Som	  det	  ses	  på	  figur	  2	  var	  vejret	  ikke	  udgravningsvenligt	  med	  frost,	  sne	  og	  senere	  hen	  på	  året	  regn	  
i	  store	  mængder.	  Når	  vejret	  var	  godt	  blev	  afrømningen	  af	  muld	  forstyrret	  af	  den	  lavtstående	  sol,	  som	  gav	  
dårlige	  observationsforhold.	  

	  

	  

Figur	  2.	  Klar	  til	  rydning	  af	  felt	  og	  snitning	  af	  stolpehuller,	  vintervejr	  på	  Roskildevej	  Øst	  (foto:	  David	  Brink).	  

	  

Rapport	  over	  forundersøgelsens	  resultater	  –	  se	  venligst	  bilag	  2.	  

Efter	  muldafrømning	  viste	  der	  sig	  en	  meget	  kompleks	  lokalitet	  ved	  særprægede	  og	  sjældne	  anlæg.	  Der	  
udarbejdes	  en	  status	  over	  udgravningen	  og	  den	  potentiale.	  Kulturstyrelsen	  inviteres	  ud	  på	  udgravningen	  til	  
besigtigelse	  og	  gennemgang	  af	  lokalitetens	  potentiale.	  Besøget	  foregår	  den	  6/2-‐2013.	  Derefter	  godkender	  
Kulturstyrelsen	  at	  der	  overføres	  midler	  fra	  Diverseposten	  og	  Vinterforanstaltninger	  til	  felttimesummen.	  	  
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Kværnager  
Administrative	  data	  

2013-‐12-‐13	  	   Indstilling	  og	  budget	  til	  godkendelse	  af	  Kulturstyrelsen	  og	  Vejrdirektoratet.	  

2013-‐12-‐16	   Modtaget	  Kulturstyrelsens	  godkendelse	  af	  budget.	  

2013-‐12-‐17	   Museums Sydøstdanmark har underskrevet aftale med VD ang. gravning af 
KNV000142 Kværnager. Afventer aftale retur til os med Vejrdirektoratets underskrift. 

2014-01-06 Modtaget underskrevet aftale fra Vejrdirektoratet. 

2014-04-01 Kværnager er firgivet til Vejrdirektoratet pr. 1-4-2014. Frigivelsen er givet samme 
for hele strækningen Roskildevej/Cordozavej til Ølsemaglevej, omhandlende 
entreprisen. 

	   	  
	  

Øvrige	  data	  

Kværnager	  

Kværnager	  blev	  udgravet	  året	  efter,	  i	  perioden	  06.01.2014	  –	  19.03.2014.	  Udgravningen	  blev	  indstillet	  et	  par	  
dage	  i	  slutningen	  af	  januar	  pga.	  vintervejr.	  Tyveri	  af	  skurvogn	  undervejs	  betød	  ekstra	  arbejde	  med	  
rekonstruktion	  af	  lister	  mm.	  David	  Brink	  var	  daglig	  leder	  af	  udgravningen.	  Derudover	  deltog	  arkæologerne	  
Tim	  Slumstrup	  Nielsen,	  Maria	  Lund	  Broholm,	  Lena	  Diana	  Tranekjer,	  Tina	  Villumsen,	  Emil	  Winther	  Struve	  
Nikolaj	  Wiuff	  Kristensen,	  Kirstine	  Louise	  Juncher,	  Lisbeth	  Gernager	  Langkjær,	  Mette	  Madsen	  samt	  stud	  
mag.	  Rasmus	  Mathiesen.	  Museumsinspektør	  Lisbeth	  Gernager	  Langkjær	  var	  udgravningsansvarlig.	  

Bearbejdning	  af	  opmålingsfiler	  er	  foretaget	  af	  David	  Brink	  og	  efterbearbejdet	  af	  Dorte	  Katrine	  Malling.	  Data	  
er	  gennemgået	  og	  indtastet	  i	  Museernes	  Udgravningsdata	  MUD	  af	  David	  Brink	  og	  Dorte	  Katrine	  Malling.	  Da	  
David	  Brink	  ikke	  længere	  er	  ansat	  på	  Museum	  Sydøstdanmark	  er	  beretningen	  skrevet	  af	  arkæolog	  Dorte	  
Katrine	  Malling.	  	  

Lige	  som	  året	  før	  på	  Roskildevej	  Øst	  blev	  udgravningen	  af	  Kværnager	  forstyrret	  af	  dårligt	  vejr.	  Heldigvis	  var	  
der	  kun	  tale	  om	  et	  begrænset	  antal	  dage,	  hvor	  det	  var	  nødvendigt	  helt	  at	  indstille	  udgravningen.	  Til	  
gengæld	  viser	  nedenstående	  foto	  med	  alt	  tydelighed,	  under	  hvilke	  forhold	  en	  del	  af	  udgravningen	  måtte	  
gennemføres.	  
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Figur	  3.	  Arbejdsfoto	  Kværnager,	  Tina	  Villumsen,	  Maria	  Lund	  Broholm	  og	  Rasmus	  Mathiesen	  (Foto:	  Lisbeth	  Gernager	  Langkjær).	  
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Topografi,  terræn  og  undergrund  

  

	  	  

Lokaliteterne	  Kværnager	  og	  Roskildevej	  Øst	  ligger	  i	  dag	  langs	  Køge	  Bugt	  motorvejen	  ved	  opkørslen	  til	  Solrød	  
S,	  på	  hver	  sin	  side	  af	  Roskildevej	  (jævnfør	  figur	  1	  og	  4)	  på	  en	  langstrakt	  moræneaflejring.	  I	  stenalderen	  var	  
denne	  aflejring	  en	  landtange,	  der	  strakte	  sig	  ud	  i	  den	  datidige	  Jersie	  Fjord.	  Hvor	  ”våd”	  det	  nuværende	  
moseområde	  var	  i	  mellemneolitisk	  Tragtbægerkultur	  er	  ikke	  helt	  afklaret.	  Da	  jernalderbebyggelsen	  kom	  til	  
var	  fjorden	  formentlig	  omdannet	  til	  mose.	  Efter	  1800-‐tallets	  intensive	  dræning	  blev	  området	  vest	  for	  
motorvejen	  inddraget	  til	  agerbrug.	  Der	  er	  lavet	  snit	  i	  vådbundsaflejringerne	  og	  taget	  en	  ”fjordprøve”,	  som	  
endnu	  ikke	  er	  analyseret	  nærmere.	  	  

Figur	  4.	  Reliefkort	  med	  markering	  af	  Roskildevej	  Øst	  (rød	  ellipse)	  og	  Kværnager	  (rød	  rektangel)	  beliggende	  
langs	  Køge	  Bugt	  motorvejen	  med	  Roskildevej	  imellem	  sig.	  
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Målesystem  
Til	   opmåling	   af	   anlæg	   og	   felter	   blev	   anvendt	   GPS	   model	   Trimble	   R6	   i	   koordinatsystem	   UTM	   zone	  
32/EUREF89.	  GPS'en	  måler	  med	  en	  maksimal	  horisontal	  afvigelse	  på	  2	  cm	  og	  en	  vertikal	  afvigelse	  på	  3	  cm.	  
Opmålingerne	  er	  efterdigitaliseret	  ved	  hjælp	  af	  Arkdigi	  til	  MapInfo-‐data.	  	  	  

Udgravningsmetode  
Udgravningen	  af	  Roskildevej	  Øst	  skete	  på	  baggrund	  af	  en	  forundersøgelse	  foretaget	  i	  efteråret	  2012.	  Feltet	  
blev	  afrømmet	  direkte	  til	  undergrundsniveau	  og	  stod	  åbent	  i	  længere	  perioder,	  da	  udgravningen	  måtte	  
indstilles	  ad	  flere	  gange	  pga.	  Dårligt	  vejr.	  Dette	  var	  uheldigt	  og	  betød	  blandt	  andet,	  at	  resten	  af	  materialet	  
fra	  den	  daterede	  brandpletgrav	  (A93)	  blev	  skyllet	  bort.	  	  

Kværnager	  blev	  også	  udgravet	  på	  baggrund	  af	  resultaterne	  fra	  en	  forundersøgelse.	  Her	  blev	  det	  på	  forhånd	  
besluttet	  af	  afrømme	  feltet	  i	  to	  niveauer	  af	  hensyn	  til	  de	  neolitiske	  grøfter,	  som	  ikke	  var	  særlig	  dybe.	  I	  
niveau	  1	  blev	  mulden	  således	  ikke	  rømmet	  af	  til	  undergrundniveau.	  Derimod	  blev	  mulden	  trukket	  af	  i	  dele	  
af	  det	  samlede	  udgravningsfelt,	  så	  grøfterne	  kunne	  følges,	  snittes	  og	  beskrives.	  Dette	  øgede	  risikoen	  for	  
forurening	  fra	  pløjelaget,	  men	  var	  nødvendigt,	  da	  en	  del	  af	  grøfterne	  forsvandt	  ved	  afrømning	  til	  
undergrundsniveau.	  Efterfølgende	  blev	  mulden	  trukket	  af	  til	  undergrundsniveau	  på	  hele	  feltet,	  benævnt	  
niveau	  2.	  	  

Alle	  anlæg	  blev	  så	  vidt	  muligt	  opmålt,	  snittet	  med	  spader	  og	  beskrevet.	  Som	  udgangspunkt	  blev	  gruberne	  
først	  gravet	  med	  ske.	  Hvis	  fundmængden	  var	  lille,	  blev	  de	  gravet	  færdig	  med	  spade.	  På	  grund	  af	  tidspres	  
måtte	  en	  del	  af	  de	  større	  gruber	  snittes	  med	  maskine.	  Den	  opgravede	  jord	  blev	  dog	  gennemgået	  med	  ske.	  
Ikke	  alle	  gruberne	  blev	  tømt.	  På	  grund	  af	  afrømningen	  i	  to	  faser	  opstod	  en	  hel	  del	  dobbeltnummereringer,	  
som	  efterfølgende	  er	  forsøgt	  udredt.	  	  

På	  begge	  udgravninger	  blev	  der	  -‐	  hvor	  det	  var	  muligt	  (økonomisk,	  tidsmæssigt	  og	  fysisk)	  -‐	  taget	  jordprøver	  
fra	  grøfter,	  gruber	  samt	  tagbærende	  stolpehuller	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  daterende	  materiale.	  Ellers	  blev	  
dateringerne	  primært	  formet	  på	  baggrund	  af	  stratigrafi	  og	  fund	  med	  en	  nogenlunde	  sikker	  datering.	  Anlæg	  
som	  kun	  indeholdt	  et	  par	  flintafslag,	  blev	  dateret	  til	  oldtid.	  Floteringsresten	  fra	  jordprøverne	  opbevares	  på	  
museets	  magasiner.	  	  

Det	  er	  David	  Brimk,	  der	  har	  registreret,	  dateret	  og	  tolket	  samtlige	  grøfter.	  Undertegnede	  har	  kun	  korrigeret	  
og	  kommenteret	  disse,	  hvor	  der	  skulle	  registreres	  fund	  eller	  14C-‐dateringer.	  	  

Det	  skal	  bemærkes,	  at	  der	  var	  begrænset	  tid	  til	  beretningsarbejdet.	  Det	  betød,	  at	  fundgennemgangen	  ikke	  
var	  så	  grundig,	  som	  kunne	  ønskes.	  Materialet	  blev	  grovsorteret	  og	  registreret	  i	  typer.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  
usandsynligt,	  at	  der	  er	  opstået	  fejl	  undervejs.	  

	  	  

Anlægs-‐  og  fundnummerering  
På	  udgravningen	  af	  Roskildevej	  Øst	  begyndte	  anlægslisten	  med	  A1	  og	  fundlisten	  med	  X1.	  Jordprøver	  blev	  
angivet	  med	  P	  og	  registreret	  i	  fundlisten.	  	  

På	  udgravningen	  af	  Kværnager	  var	  første	  anlægsnummer	  A540	  og	  X-‐nummer	  X28.	  Numrene	  stammer	  fra	  
forundersøgelsen,	  hvor	  disse	  numre	  blev	  anvendt	  for	  at	  undgå	  sammenblanding	  med	  numre	  fra	  den	  større	  
udgravningskampagne	  under	  Vejdirektoratet.	  Jordprøver	  blev	  angivet	  med	  P	  og	  registreret	  i	  fundlisten.	  	  

Bemærk	  at	  afslag	  fra	  slebne	  økser,	  blev	  registreret	  under	  ”slebne	  økse/mejsel”	  i	  MUD-‐databasen.	  
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Undersøgelsens  Resultater    
Roskildevej  Øst  
På	  Roskildevej	  Øst	  blev	  der	  undersøgt	  3300	  m2.	  Lokaliteten	  er	  ikke	  totaludgravet.	  Mod	  øst	  ligger	  i	  dag	  Køge	  
Bugt	  motorvejen.	  Mod	  syd	  ligger	  Roskildevej.	  Anlæggelsen	  af	  de	  to	  veje	  har	  formodentlig	  fjernet	  resten	  af	  
lokaliteten.	  	  

	  

Figur	  5.	  Oversigt	  anlæg	  Roskildevej	  Øst.	  Huse	  og	  hegn	  har	  farvede	  stolpehuller.	  Gruber:	  Violette-‐datering	  MN;	  Røde-‐datering	  
neolitikum;	  Grå-‐datering-‐oldtid;	  Lysegrå-‐ikke	  daterede;	  Grønne-‐brønde;	  Lila-‐brandpletgrave.	  

Der	  blev	  registreret	  244	  anlæg	  på	  Roskildevej	  Øst.	  Anlæggene	  fordelte	  sig	  således:	  

-‐ 153	  stolpehuller	  herunder	  83	  uden	  tilknytning	  til	  konstruktioner	  	  
-‐ 44	  gruber	  herunder	  to	  grubekomplekser,	  to	  kogegruber,	  en	  materialetagnings-‐	  og	  en	  affaldsgrube.	  
-‐ To	  brandgrave.	  
-‐ Syv	  grøfter.	  	  
-‐ Tre	  fyldskifter.	  	  
-‐ To	  ikke	  tolk-‐bare	  anlæg.	  
-‐ 28	  registreringer	  af	  naturfænomener.	  	  
-‐ To	  recente	  forstyrrelser	  i	  form	  af	  dræn.	  
-‐ Tre	  anlæg	  udgik.	  

Der	  blev	  registreret	  12	  konstruktioner	  på	  Roskildevej	  Øst,	  der	  fordelte	  sig	  således:	  

-‐ 10	  bygninger	  herunder	  et	  to-‐skibet	  og	  fire	  treskibede	  huse	  samt	  fire	  staklader	  (der	  skal	  dog	  
bemærkes,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  de	  tre	  staklader	  i	  virkeligheden	  er	  et	  eller	  to	  treskibede	  huse,	  jævnfør	  
nedenfor)	  

-‐ 2	  hegnsforløb	  
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Konstruktioner  Roskildevej  Øst  
Der	  blev	  fundet	  tre,	  muligvis	  fire	  treskibede	  huse,	  hvoraf	  et	  kun	  blev	  delvist	  afdækket	  ved	  udgravningen.	  
Det	  ”mulige”	  treskibede	  hus	  er	  en	  omfortolkning	  af	  tre	  udhuskonstruktioner	  foretaget	  ved	  
efterbearbejdning.	  Et	  enkelt	  hus	  blev	  dateres	  til	  Førromersk	  jernalder,	  periode	  2	  ved	  14C-‐datering.	  De	  andre	  
huse	  formodes	  ud	  fra	  typologi	  ligeledes	  at	  tilhøre	  denne	  periode,	  et	  enkelt	  muligvis	  lidt	  yngre.	  	  

	  

Figur	  6.	  Konstruktioner	  på	  Roskildevej	  Øst.	  

Der	  er	  ikke	  foretaget	  stratigrafiske	  observationer	  omkring	  husene,	  som	  kan	  give	  en	  nærmere	  indblik	  i	  om	  
nogen	  var	  bygget	  før	  andre.	  Tværtimod	  så	  det	  ud	  til	  –	  hvor	  der	  lå	  flere	  huse	  tæt	  –	  at	  de	  respekterede	  
hinanden,	  hvilket	  gør	  det	  mere	  sandsynligt,	  at	  de	  er	  bygget	  inden	  for	  en	  begrænset	  periode.	  	  

Bygning	   Type	   Længde	  (Staklade	  
også	  bredde)	  

Datering	   Tolkning	  

K1	   3-‐skibet	  hus	   8	  m	   Førromersk	  jernalder	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K2	   3-‐skibet	  hus	   16	  m	   Førromersk	  jernalder	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K3	   3-‐skibet	  hus	   11	  m	  	   Førromersk	  jernalder	  per.	  2	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K5	   2-‐skibet	  hus	   11	  m	  	   Neolitikum	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K6	   Staklade	   2,8x3,1	  m	  	   Oldtid	   Økonomibygning	  
K7	   3-‐skibet	  hus	   -‐	   Førromersk	  jernalder	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K8	   Staklade	   3,6x3,7	  m	   Oldtid	   Økonomibygning	  
K10	   3-‐skibet	  hus	   10	  m	  	   Førromersk	  jernalder	  /jernalder	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K12	   Staklade	   2,1x2,9	  m	   Oldtid	   Økonomibygning	  
Figur	  7.	  Oversigt	  huse	  Roskildevej	  Øst.	  

Der	  fandtes	  en	  række	  stolpehuller,	  som	  blev	  tolket	  som	  et	  to-‐skibet	  hus.	  Fund	  af	  diverse	  flintafslag,	  
herunder	  et	  enkelt	  afslag	  fra	  en	  sleben	  økse	  samt	  hustype	  giver	  kun	  en	  generel	  datering	  til	  neolitikum.	  	  

Der	  blev	  fundet	  to	  hegn,	  som	  ikke	  med	  sikkerhed	  kunne	  knyttes	  til	  konstruktioner.	  	  
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Der	  er	  registreret	  syv	  grøfter.	  De	  blev	  alle	  ved	  udgravningen	  tolket	  som	  neolitiske,	  bortset	  fra	  A216,	  som	  
indeholdt	  jernalderkeramik,	  og	  hvis	  datering	  allerede	  i	  felt	  var	  usikker.	  Senere	  C14-‐dateringer	  af	  materiale	  
fra	  jordprøver	  viste	  da	  også	  en	  datering	  til	  førromersk	  jernalder	  periode	  2	  (P8a,	  8b,	  8c,	  8d-‐1).	  Der	  blev	  taget	  
jordprøver	  i	  tre	  andre	  grøfter,	  desværre	  indeholdt	  de	  ikke	  daterbart	  materiale.	  Grøfterne	  blev	  tolket	  som	  
mulige	  systemgrøfter,	  der	  indgår	  i	  et	  større	  neolitisk	  anlæg,	  som	  blev	  undersøgt	  nærmere	  på	  lokaliteten	  
Kværnagre	  (jævnfør	  nedenfor).	  	  

Udover	  huse,	  hegn	  og	  grøfter	  fremkom	  82	  stolpehuller	  uden	  tilknytning	  til	  konstruktioner.	  Bortset	  fra	  seks	  
stolpehuller	  dateret	  til	  oldtid	  på	  baggrund	  af	  stratigrafiske	  sammenhænge	  eller	  fundmateriale,	  var	  de	  alle	  
udaterede.	  	  	  

Der	  er	  fundet	  42	  gruber.	  Kun	  to	  gruber	  blev	  tolket	  som	  koge-‐/ildgrube,	  en	  som	  affaldsgrube	  og	  en	  som	  
materialeudtagningsgrube.	  Resten	  har	  ikke	  nærmere	  tolkning.	  	  

To	  gruber	  blev	  dateret	  til	  mellemneolitisk	  tragtbægerkultur	  (A59,	  A134).	  To	  andre	  mere	  præcist	  til	  
mellemneolitisk	  tragtbægerkultur	  periode	  II	  ud	  fra	  ornamentik	  og	  økse.	  Denne	  datering	  blev	  bekræftet	  af	  
en	  C14	  -‐dateringer	  (P16,	  A163;	  P3,	  A164).	  13	  gruber	  blev	  dateret	  til	  neolitikum.	  En	  enkelt	  grube	  (A199)	  
indeholdt	  skår	  med	  furer	  og	  vinkelbånd,	  dateret	  til	  neolitikum,	  og	  randskår	  dateret	  til	  jernalder.	  Der	  er	  ikke	  
umiddelbart	  noget	  i	  beskrivelsen,	  der	  kan	  forklare	  dette.	  Men	  der	  var	  nedgravet	  en	  grube	  (A224)	  i	  A199,	  
som	  kan	  være	  fra	  jernalder.	  22	  gruber	  havde	  en	  generel	  datering	  til	  oldtid,	  mens	  fem	  var	  gruber	  udaterede.	  	  

Brandpletgrave  Roskildevej  Øst  
Til	  sidste	  skal	  nævnes	  de	  to	  anlæg	  A92	  og	  A93,	  som	  er	  blevet	  tolket	  som	  brandpletgrave.	  De	  indeholdt	  
begge	  meget	  trækul,	  rødbrændt	  ler	  og	  hvidbrændte	  knogler.	  På	  grund	  af	  det	  dårlige	  vejr	  blev	  der	  ikke	  
hjemtaget	  materiale	  fra	  gravene.	  Der	  blev	  dog	  udtaget	  jordprøver	  fra	  begge	  anlæg,	  men	  kun	  A93	  indeholdt	  
materiale	  velegnet	  til	  datering.	  Dateringen	  var	  ret	  bred	  fra	  tidligneolitisk	  periode	  C	  til	  mellemneolitisk	  
periode	  II	  (signifikansniveau	  95,4).	  Dette	  er	  den	  ældste	  af	  C14	  -‐datering	  fra	  Roskildevej	  Øst	  (P18,	  A93).	  	  

Fund  Roskildevej  Øst  
Der	  er	  registreret	  334	  fundnumre,	  som	  fordeler	  sig	  således:	  	  

-‐ 38	  jordprøver	  	  
-‐ 151	  fundnumre	  er	  genstande	  af	  flint	  	  
-‐ 92	  er	  keramik	  	  
-‐ 37	  er	  zoologisk	  materiale	  	  
-‐ Otte	  er	  ler	  	  
-‐ Fire	  er	  træ	  i	  form	  af	  trækul	  
-‐ Fire	  er	  glittesten	  

Ud	  af	  de	  38	  jordprøver	  fandtes	  daterbart	  materiale	  i	  fem	  jordprøver	  fra	  to	  grøfter	  A163	  og	  A164,	  fra	  en	  
brandpletgrav	  A93	  samt	  fra	  grøften	  A216.	  

Prøve	   Materiale	   Datering	   Anlæg	   Anlægstype	  
P3	   Trækul	  –	  eg	   Mellemneolitisk	  Tragtbægerkultur	  II-‐IV	   A164	   Grube	  
P8a	   Forkullet	  byg	   Førromersk	  jernalder	  periode	  II	   A216	   Grøft	  
P8b	   Forkullet	  byg	   Førromersk	  jernalder	  periode	  II	   A216	   Grøft	  
P8c	   Forkullet	  korn	   Førromersk	  jernalder	  periode	  II	   A216	   Grøft	  
P8d-‐1	   Forkullet	  hvede	   Førromersk	  jernalder	  periode	  II	   A216	   Grøft	  
P16	   Forkullet	  hvede	   Mellemneolitisk	  Tragtbægerkultur	  II-‐IV	   A163	   Grube	  
P18	   Trækul	  -‐	  hassel	   Tidligneolitisk	  periode	  C	  -‐	  mellemneolitisk	   A93	   Brandpletgrav	  



13	  
	  

Tragtbægerkultur	  II	  
P27	   Forkullet	  

brødhvede	  
Førromersk	  jernalder	  periode	  II	   A111	   Tagbærende	  

stolpehul	  i	  K3	  
Figur	  8.	  Oversigt	  C14-‐dateringer	  Roskildevej	  Øst,	  opgivet	  med	  95,4%	  signifikansniveau.	  

Fundmaterialet	  bekræfter	  især	  de	  neolitiske	  dateringer	  i	  figur	  8.	  Ud	  over	  en	  stor	  mængde	  flintafslag	  og	  
blokke/knuder	  blev	  der	  fundet	  en	  hel	  sleben	  økse	  (x113/A66),	  fragmenter	  fra	  slebne	  økser,	  en	  økseplanke	  i	  
to	  stykker	  (x61),	  skrabere,	  korte	  regelmæssige	  flækker	  (16	  fundnumre),	  fire	  bor,	  tre	  knive,	  to	  tværpile	  (x66,	  
x188),	  diverse	  forarbejdede	  stykker	  samt	  ildskørnet	  flint.	  Umiddelbart	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  alle	  typer	  flint	  har	  
været	  anvendt	  til	  redskabsproduktion.	  Der	  findes	  blokke,	  knuder	  og	  afslag	  af	  både	  klar	  mørk	  flint,	  lysere	  
grå,	  men	  også	  mat	  grå	  flint	  med	  en	  ru	  overflade.	  Ligeledes	  har	  også	  kugleflintknolde	  været	  anvendt	  som	  
grundstof.	  Kun	  en	  enkelt	  grube	  indeholdt	  mere	  regulære	  blokke,	  gruben	  A164,	  som	  er	  14C-‐dateret	  til	  MN	  II-‐
IV.	  Fra	  samme	  grube	  stammer	  skrabere	  samt	  70	  stykker	  ildskørnet	  flint	  (x63).	  Herfra	  kom	  også	  
øksekropafslag	  samt	  en	  hel	  og	  et	  fragment	  af	  en	  økseplanke	  af	  lys	  grå	  danienflint	  (x61).	  Der	  forekom	  
ligeledes	  øksekropafslag	  fra	  gruberne	  A66	  og	  A141	  og	  muligvis	  også	  A196.	  Den	  slebne	  økse	  (x113)	  fra	  
gruben	  A66,	  blev	  typologisk	  dateret	  til	  jættestuetid	  eller	  mellemneolitisk	  tragtbægerkultur.	  	  

Den	  hyppigste	  registrerede	  redskabstype	  på	  pladsen	  er	  skrabere.	  Der	  er	  19	  x-‐numre,	  som	  dækker	  over	  i	  alt	  
72	  skrabere.	  De	  66	  var	  skiveskrabere,	  mange	  ret	  store	  og	  grove.	  Seks	  blev	  i	  beskrivelsen	  defineret	  som	  
flækkeskrabere,	  herunder	  også	  skrabere	  på	  irregulære	  flækker.	  Den	  største	  koncentration	  af	  skrabere	  
fandtes	  i	  gruben	  A134	  med	  15	  stk.,	  mens	  fremkom	  14	  stk.	  fra	  A164,	  11	  stk.	  fra	  A172	  samt	  10	  fra	  A163.	  	  

Den	  næst	  hyppigste	  oldsagstype	  på	  pladsen	  var	  keramik	  med	  91	  fundnumre.	  Heraf	  udgør	  sideskår	  og	  
sideskår,	  uornamenterede	  samt	  keramik,	  diverse	  (x90)	  55	  fundnumre.	  Den	  mest	  interessante	  keramik	  er	  
den	  ornamenterede.	  Hertil	  hører	  64	  ornamenterede	  sideskår	  fordelt	  på	  19	  fundnumre.	  Alle	  fundnumre	  har	  
en	  datering	  til	  neolitikum,	  10	  blev	  dateret	  til	  mellemneolitisk	  tragtbægerkultur,	  mens	  ni	  blev	  dateret	  mere	  
præcist	  til	  MNII	  ud	  fra	  ornamentikstil.	  Endelig	  blev	  der	  fundet	  35	  randskår	  med	  ornamentik	  fordelt	  på	  tre	  
fundnumre.	  25	  skår	  blev	  dateret	  til	  tragtbægerkultur	  (x36/A134),	  mens	  10	  blev	  dateret	  til	  MNII	  ud	  fra	  
ornamentikstil	  (x55/A163;	  x89/A59).	  Ornamentikken	  bestod	  af	  horisontale,	  omløbende	  rækker	  af	  indstik	  
med	  pind	  eller	  knækket	  knogle,	  vinkler	  og	  gruber,	  vertikale	  bånd	  med	  kornaks	  eller	  sildebensmønster	  samt	  
pålagt	  vulst.	  	  

Der	  blev	  fundet	  36	  fragmenter	  fra	  lerskiver	  fra	  fire	  forskellige	  anlæg.	  12	  af	  disse	  var	  uden	  ornamentik	  (x41,	  
x86,	  x252).	  24	  fragmenter	  var	  ornamenterede,	  dels	  med	  omløbende	  rækker	  af	  to-‐snoet	  snor	  dels	  med	  
omløbende	  rækker	  af	  indstik.	  Ud	  af	  de	  24	  ornamenterede	  skår	  kom	  18	  skår	  fra	  gruben	  A163.	  Fragmenterne	  
stammer	  fra	  mindst	  fem	  forskellige	  lerskiver,	  hvoraf	  kun	  en	  var	  dekoreret	  (x59).	  Denne	  havde	  ligeledes	  en	  
gennemboring	  og	  blev	  ud	  fra	  disse	  karakteristika	  dateret	  til	  mellemneolitisk	  tragtbægerkultur	  periode	  II.	  	  

Der	  er	  kun	  fire	  fundnumre	  med	  keramik	  dateret	  til	  jernalder	  (x11,	  x19,	  x26,	  x173).	  Fire	  randskår	  (x19)	  blev	  
mere	  præcist	  dateret	  til	  romersk	  jernalder	  på	  grund	  af	  randenes	  udformning.	  Pågældende	  skår	  kommer	  
imidlertid	  fra	  et	  fyldskifte,	  som	  senere	  blev	  udskilt	  i	  adskillige	  anlæg	  heraf	  et,	  der	  blev	  14C-‐dateret	  til	  
førromersk	  jernalder.	  Set	  i	  lyset	  af	  de	  øvrige	  dateringer	  på	  Roskildevej	  Øst	  er	  det	  muligt,	  at	  randene	  skal	  
dateres	  til	  førromersk	  jernalder.	  	  

Kværnager  
På	  Kværnager	  blev	  der	  undersøgt	  12000	  kvm.	  Lokaliteten	  er	  ikke	  totaludgravet.	  Mod	  øst	  ligger	  i	  dag	  Køge	  
Bugt	  motorvejen.	  Anlæggelsen	  af	  denne	  har	  formodentlig	  fjernet	  en	  mindre	  østlig	  del	  af	  lokaliteten.	  	  
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Figur	  9.	  Oversigt	  anlæg	  og	  grøfter	  afdækket	  ved	  muldafrømning	  til	  niveau	  1.	  Bemærk	  den	  yderste	  feltafgrænsning	  er	  niveau	  2	  feltet.	  

	  

Figur	  10.	  Oversigt	  anlæg	  niveau	  2,	  Kværnager.	  Huse	  og	  hegn	  har	  farvede	  stolpehuller.	  Gruber:	  Violette-‐datering	  MN;	  Røde-‐datering	  
neolitikum;	  Grå-‐datering-‐oldtid;	  Lysegrå-‐ikke	  daterede;	  Grønne-‐brønde.	  

Der	  blev	  registreret	  968	  anlæg	  på	  Kværnager.	  Anlæggene	  fordelte	  sig	  således:	  

-‐ 488	  stolpehuller	  herunder	  261	  uden	  tilknytning	  til	  konstruktioner	  	  
-‐ 220	  gruber	  herunder	  11	  grubekomplekser,	  53	  kogegruber,	  to	  materiale-‐	  og	  en	  affaldsgrube.	  
-‐ 67	  grøfter	  	  
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-‐ Fire	  brønde	  	  
-‐ Fire	  ikke	  tolk-‐bare	  anlæg	  
-‐ 96	  registreringer	  af	  naturfænomener	  	  
-‐ 11	  registreringer	  af	  sten	  eller	  stenspor	  
-‐ 24	  recente	  forstyrrelser	  herunder	  dræn	  og	  en	  gasledning	  
-‐ 54	  anlæg	  udgik,	  de	  fleste	  pga.	  dobbeltregistrering,	  som	  resultat	  af	  afrømningen	  i	  to	  faser,	  jævnfør	  

ovenfor.	  	  

Der	  mangler	  beskrivelser	  for	  243	  anlægsnumre.	  På	  grund	  af	  afrømningen	  af	  muld	  i	  to	  faser	  forsvandt	  –	  i	  
anden	  fase	  -‐	  en	  del	  af	  de	  anlæg,	  som	  fremkom	  i	  første	  fase.	  De	  blev	  derfor	  aldrig	  beskrevet.	  En	  del	  af	  
disse	  har	  uden	  tvivl	  været	  muldpletter,	  stenspor	  og	  lignende.	  Resten	  formodes	  at	  være	  endnu	  ikke	  
opdagede	  dobbeltregistreringer.	  	  

Konstruktioner  Kværnager  
Der	  blev	  registreret	  36	  konstruktioner	  på	  Kværnager,	  hvoraf	  2	  udgik.	  De	  resterende	  fordelte	  sig	  således:	  

-‐ 11	  bygninger	  herunder	  to	  2-‐skibede	  og	  seks	  3-‐skibede	  huse	  samt	  tre	  staklader	  	  
-‐ 22	  hegnsforløb	  
-‐ Et	  muligt	  kultanlæg	  

	  

Figur	  11.	  Oversigt	  konstruktioner	  Kværnager	  

Ud	  af	  de	  seks	  treskibede	  huse	  er	  tre	  muligvis	  fire	  tolket	  som	  hovedhuse:	  K10,	  K19,	  K29	  og	  muligvis	  K21.	  De	  
skal	  formentlig	  alle	  dateres	  typologisk	  til	  den	  senere	  del	  af	  jernalderen,	  fra	  romersk	  til	  germansk	  jernalder.	  
Der	  skal	  dog	  tages	  forbehold	  for	  usikkerheden	  med	  typologisk	  dateringer.	  Der	  er	  taget	  jordprøver	  fra	  alle	  
husene,	  men	  kun	  K19	  indeholdt	  daterbart	  materiale.	  Dateringen	  foreligger	  endnu	  ikke.	  

Nedenstående	  figur	  viser	  en	  oversigt	  over	  de	  treskibede,	  formodede	  hovedhuse	  på	  Kværnager	  og	  
Roskildevej	  Øst	  med	  angivelse	  af	  de	  gennemsnitlige	  mål	  for	  tvær	  og	  længdespænd	  i	  husene.	  Der	  foreligger	  
en	  14C-‐datering	  fra	  Roskildevej	  Øst,	  som	  daterer	  huset	  K3,	  KØM3010	  til	  førromersk	  jernalder	  periode	  II.	  Da	  
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K2,	  KØM3010	  tolkes,	  som	  en	  anden	  fase	  af	  K3,	  KØM3010	  er	  også	  denne	  dateret	  hertil.	  K1,	  KØM3010	  
dateres	  også	  til	  denne	  periode	  pga.	  typologiske	  træk.	  Ligeledes	  K10,	  KØM3010,	  om	  end	  med	  en	  lidt	  bredere	  
datering.	  Det	  samme	  gælder	  for	  K10,	  KNV00142,	  mens	  K19,	  KNV00142,	  K21,	  KNV00142	  samt	  K29,	  
KNV00142	  ud	  fra	  typologi,	  formodes	  at	  være	  fra	  en	  senere	  del	  af	  jernalderen.	  Der	  afventes	  to	  14C-‐
dateringer	  fra	  K19,	  som	  ti	  dels	  kan	  af-‐	  eller	  bekræfte	  dette	  (P124/A1497	  og	  P120/A1493).	  	  

Konstruktion	   Gnsn.	  tværs-‐
spænd	  
tagbærende	  

Gnsn.	  længde-‐
spænd	  
tagbærende	  	  

Antal	  tag-‐
bærende	  
stolper	  

Længde	  
hus	  

Datering	  

K1	  KØM3010	   279	  cm	   238	  cm	   8/4	  sæt	   8	  m	   Førromersk	  jernalder	  (typologisk)	  
K2	  KØM3010	   315	  cm	   351	  cm	   12/6	  sæt	   16	  m	   Førromersk	  jernalder	  (pga.	  K3-‐datering)	  
K3	  KØM3010	   303	  cm	   340	  cm	   8/4	  sæt	   11	  m	   Førromersk	  jernalder	  per	  II	  (14C)	  
K10	  KØM3010	   267	  cm	   335	  cm	   8/4	  sæt	   10	  m	   Førromersk	  jernalder	  til	  jernalder	  
K10	  KNV00142	   298	  cm	   382	  cm	   10/5	  sæt	   15	  m	   Førromersk	  til	  romersk	  jernalder	  
K19	  KNV00142	   430	  cm	   418	  cm	   14/7	  sæt	   25	  m	   Romersk	  til	  germansk	  jernalder	  (afv.14C)	  
K21	  KNV00142	   297	  cm	  	   510	  cm	   6/3	  sæt	   11	  m	   Romersk	  til	  germansk	  jernalder	  
K29	  KNV00142	   375	  cm	   594	  cm	   6/3	  sæt	   +12	  m	   Romersk	  til	  germansk	  jernalder	  
Figur	  12.	  Oversigt	  over	  hovedhuse	  på	  Roskildevej	  Øst	  og	  Kværnager	  med	  mål	  for	  gennemsnittet	  af	  tværspænd,	  længdespænd	  og	  
husets	  længde	  samt	  datering.	  Gnsn.=gennemsnit,	  afv.	  =	  afventer.	  

Ud	  over	  de	  treskibede	  huse	  fandtes	  to	  konstruktioner	  K17	  og	  K31,	  som	  menes	  at	  kunne	  være	  to-‐skibede	  
eller	  midtsule	  huse,	  dateret	  til	  Neolitikum.	  Der	  er	  fundet	  utrolig	  meget	  brændt	  ler	  i	  gruberne	  dateret	  til	  
neolitikum,	  som	  muligvis	  kan	  tolkes	  som	  lerklining.	  Det	  tyder	  på,	  at	  der	  har	  været	  neolitiske	  huse	  på	  stedet.	  
Der	  er	  taget	  jordprøver	  med	  daterbart	  materiale	  fra	  de	  tre	  tagbærende	  stolpehuller	  (A1222,	  P104;	  A1269,	  
P105;	  A1271,	  P106).	  Det	  skal	  bemærkes,	  at	  udgraver	  har	  noteret	  muligheden	  for,	  at	  dette	  også	  kan	  være	  et	  
hegn	  tilknyttet	  den	  neolitiske	  samlingsplads.	  	  

K31	  er	  også	  en	  mulig	  to-‐skibet	  konstruktion	  med	  tre	  til	  fem	  tagbærende	  stolper	  og	  tre	  mulige	  vægstolper.	  
Der	  blev	  ligeledes	  taget	  tre	  jordprøver	  fra	  K31,	  desværre	  uden	  daterbart	  materiale.	  	  

To	  bygninger	  K7	  og	  K23	  udskiller	  sig	  ved	  en	  anderledes	  form.	  K7	  er	  en	  lille	  nord-‐sydvendt	  konstruktion,	  som	  
har	  fire	  tagbærende	  stolper	  og	  to	  indgangsstolper,	  som	  ligger	  indtrukne	  i	  huset	  vestlige	  ende.	  Der	  er	  ingen	  
fund	  eller	  jordprøver,	  der	  kan	  belyse	  funktion	  eller	  datering.	  Det	  er	  påpeget,	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  et	  
hegn.	  	  

K23	  blev	  tolket	  i	  felt	  som	  et	  kultanlæg,	  udelukkende	  pga.	  form.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  nord-‐sydvendt	  bygning	  
med	  fem	  stolpehuller,	  tre	  i	  den	  vestlige	  side,	  to	  i	  den	  østlige.	  Midt	  mellem	  de	  to	  østlige	  stolpehuller	  lå	  en	  
meget	  lidt	  dyb	  grube.	  Der	  var	  ingen	  fund,	  men	  en	  af	  de	  fire	  udtagne	  jordprøver	  indeholdt	  daterbart	  
materiale	  (P177/A1365).	  Dateringen	  kan	  forhåbentlig	  være	  med	  til	  at	  belyse,	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  en	  
neolitisk,	  mulig	  kultbygning.	  Alternativt	  kunne	  en	  datering	  til	  jernalder	  måske	  tyde	  på,	  at	  der	  var	  tale	  om	  en	  
bygning	  med	  en	  mere	  praktisk	  funktion,	  for	  eksempel	  opbevaring.	  	  

Bygning	   Type	   Længde	  	   Datering	   Tolkning	  
K7	   3-‐skibet	  hus	   4,25	  m	   Udateret	   Utraditionel	  bygning/indhegning	  
K10	   3-‐skibet	  hus	   15	  m	   Førromersk	  til	  romersk	  jernalder	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K17	   2-‐skibet	  hus	   8	  m	  	   Neolitikum	  -‐	  afventer	  14C-‐dat.	   Midtsulehus	  -‐	  hovedhus	  
K18	   Staklade	   3,6x3,8	  m	   Jernalder	   Økonomibygning	  
K19	   3-‐skibet	  hus	   25	  m	   Romersk	  -‐	  germansk	  Jernalder	  	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K21	   3-‐skibet	  hus	   11	  m	   Romersk	  -‐	  germansk	  Jernalder	   Hovedhus	  eller	  økonomibygning	  
K23	   Kultanlæg	   2,81x2,06	  m	   Afventer	  14C-‐datering	   Kulthus	  eller	  værksted/opbevaring	  
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K26	   Staklade	   4,33x4,38	  m	   Jernalder	   Økonomibygning	  
K29	   3-‐skibet	  hus	   +12	  m	   Romersk	  -‐	  germansk	  Jernalder	   Langhus	  -‐	  hovedhus	  
K30	   Staklade	   2,2x2,4	  m	   Oldtid	   Økonomibygning	  
K31	   2-‐skibet	  hus	   11	  m	   Neolitikum	   Midtsulehus	  -‐	  hovedhus	  
K33	   3-‐skibet	  hus	   4	  m	   Romersk	  -‐	  germansk	  Jernalder	   Økonomibygning	  
Figur	  13.	  Oversigt	  huse	  på	  Kværnager.	  

Af	  økonomibygninger	  skal	  nævnes	  tre	  staklader	  (K18,	  K26	  og	  K30)	  samt	  K33,	  som	  er	  en	  treskibet	  
konstruktion	  med	  fire	  tagbærende	  stolper.	  K30	  havde	  kun	  tre	  bevarede	  stolpehuller.	  Disse	  var	  imidlertid	  
ikke	  ret	  dybe,	  og	  derfor	  formodes	  det,	  at	  sidste	  stolpehul	  var	  forsvundet.	  Stakladen	  (K30)	  lå	  tæt	  på	  K29	  og	  
skal	  sandsynligvis	  tilknyttes	  denne.	  K26	  ligger	  nær	  det	  mulige	  kultanlæg	  K23,	  men	  det	  kan	  være	  tilfældigt.	  
Måske	  skal	  K26	  knyttes	  til	  hegnsforløbet	  K36,	  som	  løber	  umiddelbart	  sydøst	  for	  denne.	  K18	  ligger	  lidt	  
isoleret	  og	  kan	  ikke	  umiddelbart	  tilknyttes	  hegn	  eller	  bebyggelse.	  Der	  er	  udtaget	  11	  jordprøver	  fra	  de	  tre	  
staklader,	  desværre	  indeholdt	  ingen	  daterbart	  materiale.	  	  

Hegn  Kværnager  
Der	  er	  registreret	  22	  hegnsforløb	  på	  Kværnager,	  jævnfør	  figur	  14.	  Det	  har	  kun	  i	  begrænset	  omfang	  været	  
muligt	  at	  knytte	  hegnene	  til	  bygningerne	  på	  Kværnager.	  Det	  er	  ikke	  usandsynligt,	  at	  hegnene	  K22	  og	  K28	  
skal	  knyttes	  til	  det	  formodede	  jernalderhus	  K19	  samt,	  at	  K36	  hører	  sammen	  med	  stakladen	  K26.	  Der	  er	  
udtaget	  16	  jordprøver	  fra	  de	  tre	  hegn,	  desværre	  uden	  daterbart	  materiale.	  Der	  er	  derfor	  ingen	  dateringer,	  
der	  kan	  af-‐	  eller	  bekræfte	  en	  sammenhæng	  med	  husene.	  	  

14-‐15	  hegn	  er	  tolket	  som	  værende	  knyttet	  til	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  og	  dateret	  derefter	  (jævnfør	  
figur	  nedenfor).	  Det	  er	  uklart,	  hvilken	  fase	  af	  samlingspladsen,	  hegnene	  K1,	  K2,	  K3,	  K4,	  K5	  og	  K6	  skal	  
tilskrives.	  Der	  er	  taget	  jordprøver	  fra	  en	  del	  af	  stolpehullerne.	  Tre	  jordprøver	  fra	  K2	  og	  en	  fra	  K3	  er	  sendt	  til	  
datering	  (P32/A549,	  P37/A893,	  P39/A896	  og	  P44/A898).	  Dateringer	  er	  endnu	  ikke	  klar.	  	  

K11,	  K12	  og	  K13	  er	  halvcirkulære	  hegn	  som	  ligger	  samlet.	  K11	  omgiver	  K12,	  som	  omgiver	  K13.	  De	  er	  i	  felt	  
tolket	  som	  en	  del	  af	  den	  neolitiske	  samlingsplads,	  men	  der	  er	  ingen	  fund	  eller	  daterbart	  materiale	  fra	  
stolpehullerne,	  som	  bekræfter	  dette.	  De	  ligger	  umiddelbart	  uden	  tilknytning	  til	  de	  resterende	  
konstruktioner,	  også	  dem,	  der	  er	  knyttet	  til	  den	  neolitiske	  samlingsplads.	  Det	  er	  således	  en	  tolkning,	  som	  
skal	  tages	  med	  et	  vist	  forbehold.	  	  	  

Hegnet	  K14	  er	  tolket	  som	  værende	  en	  form	  for	  indgangsparti	  i	  fase	  3	  eller	  4.	  En	  enkelt	  ud	  af	  de	  syv	  
jordprøver,	  som	  blev	  udtaget,	  indeholdt	  daterbart	  materiale	  (P88/A1227).	  Dateringen	  er	  endnu	  ikke	  klar.	  
K15	  ligger	  umiddelbart	  nordøst	  for	  K14	  og	  tolkes,	  som	  knyttet	  til	  A14	  og	  dermed	  til	  samlingspladsens	  fase	  3	  
eller	  4.	  K16	  udgår	  fra	  grøftforløbene	  knyttet	  til	  fase	  4	  og	  tolkes	  derfor	  som	  en	  del	  af	  samlingspladsen.	  	  

Det	  er	  uafklaret,	  hvortil	  det	  buede	  hegnsforløbet	  K32	  knytter	  sig.	  I	  felt	  blev	  det	  tolket	  som	  en	  del	  af	  den	  
neolitiske	  samlingsplads	  fase	  4.	  Det	  ligger	  imidlertid	  lige	  syd	  for	  huset	  K21,	  nord	  for	  huset	  K29	  og	  stakladen	  
K30	  samt	  øst	  for	  det	  formodede	  midtsulehus	  K31.	  Der	  er	  ingen	  fund	  eller	  daterbart	  materiale	  fra	  
stolpehullerne,	  der	  kan	  hjælpe	  med	  at	  afklare	  hegnets	  tilhørsforhold.	  	  

Derimod	  tolkes	  de	  to	  hegnsforløb	  K34	  og	  K35,	  som	  en	  del	  af	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  fase	  3.	  Der	  er	  ikke	  
fund	  eller	  daterbart	  materiale,	  der	  kan	  datere	  de	  to	  forløb.	  De	  to	  forløb	  ligger	  umiddelbart	  op	  af	  den	  
sydvestlige	  feltgrænse.	  Da	  det	  formodes,	  at	  lokaliteten	  strækker	  sig	  videre	  ud	  af	  landtangen	  sydvest	  for	  det	  
udgravede	  areal,	  er	  også	  dette	  en	  tolkning,	  som	  må	  tages	  med	  forbehold.	  	  
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Der	  blev	  udtaget	  54	  jordprøver	  fra	  de	  139	  stolpehuller	  i	  hegn	  tilknyttet	  den	  neolitiske	  samlingsplads.	  Kun	  
fem	  indeholdt	  materiale,	  der	  kunne	  sendes	  til	  datering.	  Det	  er	  yderst	  uheldigt,	  da	  dateringerne	  ofte	  er	  det	  
vigtigste	  element	  for	  at	  knytte	  hegn	  til	  andre	  konstruktioner.	  	  

Hegn	   Længde/antal	  stolper	   Datering	   Tolkning	  
K1	   8m/3	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegn	  med	  forbindelse	  til	  neolitisk	  samlingsplads	  
K2	   24m/13	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegn	  med	  forbindelse	  til	  neolitisk	  samlingsplads	  
K3	   8m/3-‐5	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegn	  med	  forbindelse	  til	  neolitisk	  samlingsplads	  
K4	   6m/3	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegn	  knyttet	  til	  neolitisk	  samlingsplads	  
K5	   24m/15	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegn	  knyttet	  til	  neolitisk	  samlingsplads	  
K6	   10m/10	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegn	  knyttet	  til	  neolitisk	  samlingsplads	  
K8	   25m/8	  stolpehuller	   Udateret	   Hegn	  med	  mulig	  tilknytning	  til	  bygningen	  K7	  
K9	   12m/4	  stolpehuller	   Oldtid	  –	  neolitikum	   Muligt	  hegnsforløb,	  måske	  knyttet	  til	  K24	  og	  K25	  
K11	   20m/6	  stolpehuller	   Oldtid	  -‐	  neolitikum	   Semicirkulært	  hegn	  knyttet	  til	  K12	  og	  K13	  	  
K12	   23m/11	  stolpehuller	   Oldtid	  -‐	  neolitikum	   Semicirkulært	  hegn	  knyttet	  til	  K11	  og	  K13	  
K13	   8m/6	  stolpehuller	   Oldtid	  -‐	  neolitikum	   Semicirkulært	  hegn	  knyttet	  til	  K11	  og	  K12	  
K14	   5m/4-‐6	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Dobbelt	  hegnsforløb,	  indgang	  samlingsplads	  fase	  3/4	  
K15	   3-‐6m/2-‐4	  stolper	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegnsforløb	  knyttet	  til	  K14,	  samlingsplads	  fase	  3/4	  
K16	   9m/4	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegnsforløb	  med	  forbindelse	  til	  samlingsplads	  fase	  4	  
K22	   17m/6	  stolpehuller	   Oldtid	   Hegnsforløb	  med	  mulig	  tilknytning	  til	  langhuset	  K19	  
K24	   15m/5	  stolpehuller	   Oldtid	   Hegnsforløb,	  måske	  knyttet	  til	  K21	  eller	  K9	  og	  K25	  
K25	   11m/3	  stolpehuller	   Oldtid	   Hegnsforløb,	  måske	  knyttet	  til	  K21	  eller	  K9	  og	  K24	  	  
K28	   54m/13	  stolpehuller	   Oldtid	   Hegnsforløb	  muligvis	  knyttet	  til	  langhus	  K19	  
K32	   30m/9	  stolpehuller	   Oldtid	   Buet	  hegnsforløb	  måske	  knyttet	  til	  huse	  eller	  fase	  4	  	  
K34	   7m/5	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Buet	  hegnsforløb	  -‐	  neolitiske	  samlingsplads	  fase	  3?	  
K35	   5m/3	  stolpehuller	   MN	  Tragtbægerkultur	   Hegnsforløb	  -‐	  neolitiske	  samlingsplads	  fase	  3?	  
K36	   9m/3	  stolpehuller	   Oldtid	  	   Hegnsforløb,	  måske	  knyttet	  til	  staklade	  K26	  
Figur	  14.	  Hegnsforløb	  på	  Kværnager,	  længdemålene	  er	  afrundet	  til	  nærmeste	  hele	  meter.	  	  

Grøfter	  Kværnager	  
Figuren	  nedenfor	  viser	  en	  oversigt	  over	  grøfterne	  på	  Kværnager,	  som	  de	  er	  dateret	  og	  tolket	  af	  udgraver.	  
Der	  er	  registreret	  67	  grøfter.	  De	  har	  en	  dybde	  i	  intervallet	  1-‐38	  cm,	  gennemsnittet	  er	  ca.	  12	  cm.	  Bredden	  af	  
grøfterne	  ligger	  i	  intervallet	  35-‐168	  cm,	  gennemsnittet	  er	  ca.	  82	  cm.	  	  

Grøft	   Dybde	   Bredde	   Bund	   Datering	   Tolkning	  
A540	   20	   100	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A541	   12	   100	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A542	   18	   100	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A543	   16	   110	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A567	   16	   130	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A568	   6	   35	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A569	   8	   40	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A570	   3	   55	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A573	   25	   -‐	   -‐	   MN/jernalder	   Usikker-‐grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  3	  
A578	   9	   60	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A635	   24	   200	   Ujævn	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  3	  
A654	   11	   90	   Ujævn	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A661	   12	   80	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A673	   14	   70	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
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A674	   10	   75	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A675	   9	   60	   Ujævn	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A683	   11	   55	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4-‐5	  
A686	   5	   55	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4-‐5	  
A689	   1-‐2	   55	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A694	   8	   46	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A698	   12	   168	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A713	   5	   110	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  3	  
A730	   10	   40	   -‐	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A734	   8	   150	   Ujævn	   Udateret	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A776	   1	   120	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  3?	  
A778	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Grøft	  uvis	  tilknytning,	  snittet,	  ej	  beskrevet	  
A926	   5	   -‐	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A927	   3	   -‐	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A935	   12	   90	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A938	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Grøft	  uvis	  tilknytning,	  snittet,	  ej	  beskrevet	  
A939	   11	   56	   -‐	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A940	   11	   56	   -‐	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A968	   7	   60	   Flad	   Udateret	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A974	   8	   190	   Flad	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  

A1004	   5	   43	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A1006	   12	   90	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A1007	   5	   55	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1008	   7	   674	   Ujævn	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A1009	   15	   90	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A1010	   11	   75	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A1011	   14	   107	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  5	  
A1012	   7	   85	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1013	   35	   58	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1015	   30	   80	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1016	   9	   85	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1017	   15	   40	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A1020	   1-‐2	   55	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A1021	   38	   87	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1024	   7	   135	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1025	   17	   40	   Ujævn	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1026	   18	   65	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4-‐5?	  
A1027	   21	   95	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4-‐5?	  
A1028	   7	   135	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1032	   3	   65	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1193	   3	   45	   -‐	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A1205	   18	   44	   Ujævn	   Oldtid	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A1214	   -‐	   	   	   Neolitikum	  	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A1245	   12	   80	   -‐	   Udateret	   Grøft	  –	  uvis	  tilknytning/funktion	  
A1392	   14	   50	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1396	   26	   34	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1397	   18	   30	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
A1399	   18	   40	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase	  4	  
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A1561	   15	   75	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A1562	   15	   90	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A1563	   12	   75	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A1564	   10	   75	   Flad	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  
A1565	   15	   110	   Rund	   MN	  Tragtbægerkultur	   Grøft	  neolitisk	  samlingsplads	  fase?	  

Figur	  15.	  Grøfter	  på	  Kværnager	  

Der	  var	  kun	  få	  fund	  i	  grøfterne.	  15	  fundnumre	  fra	  ni	  grøfter,	  heraf	  10	  dateret	  til	  Mellemneolitisk	  
Tragtbægerkultur	  på	  baggrund	  af	  deres	  tolkning	  som	  en	  del	  af	  den	  neolitiske	  samlingsplads.	  Fund	  af	  tre	  
jernfragmenter,	  sandsynligvis	  søm,	  fra	  en	  af	  disse	  grøfter	  -‐	  A573	  -‐	  er	  problematisk.	  Jernet	  er	  fundet	  i	  
samme	  snit	  og	  kan	  måske	  nok	  bortforklares	  som	  kontaminering	  fra	  den	  senere	  jernalderbosættelse.	  Men	  
set	  i	  lyset	  af	  de	  fire	  dateringer	  til	  førromersk	  jernalder	  fra	  en	  af	  grøfterne	  fra	  Roskildevej	  Øst	  (A216,	  P8a,	  b,	  
c,	  d-‐1),	  som	  indgik	  i	  den	  mellemneolitiske	  samlingsplads	  fase	  2,	  er	  dette	  fund	  uheldigt.	  Det	  sår	  tvivl	  om	  
dateringerne	  af	  grøfterne.	  	  

Fra	  de	  53	  grøfter	  dateret	  til	  mellemneolitisk	  Tragtbægerkultur	  er	  der	  taget	  31	  jordprøver.	  Tre	  af	  disse	  
indeholdt	  brændt	  korn,	  der	  kunne	  sendes	  til	  datering.	  Det	  er	  ikke	  noget	  stort	  grundlag	  for	  tolkningerne	  om	  
den	  neolitiske	  samlingsplads,	  herunder	  en	  opdeling	  i	  faser.	  I	  skrivende	  stund	  er	  disse	  dateringer	  endnu	  ikke	  
klar.	  De	  afventes	  med	  spænding.	  	  

Grøft	   X-‐nummer	   Fund	   Datering	  grøft	   Jordprøve/14C-‐datering	  
A541	   X29	   3	  afslag	   MN	  Tragtbægerkultur	   P2:	  resultat	  afventes	  
A542	   X30	   6	  afslag	   MN	  Tragtbægerkultur	   -‐	  
A573	   X31-‐X37	   5	  afslag,	  skraber,	  fragment	  sleben	  

økse,	  ildsk.	  flint,	  keramik,	  3	  jern	  
MN	  Tragtbægerkultur	  
Jernalder/historisk	  tid	  

-‐	  

A674	   X49,	  X74	   Randskår	  (dat?),	  flintblok,	  2	  afslag	   MN	  Tragtbægerkultur	   -‐	  
A694	   X56	   1	  afslag	   MN	  Tragtbægerkultur	   -‐	  

A1008	   -‐	   -‐	   MN	  Tragtbægerkultur	   P22:	  resultat	  afventes	  
A1009	   X75	   Bearbejdet	  flint	   MN	  Tragtbægerkultur	   -‐	  
A1021	   -‐	   	   MN	  Tragtbægerkultur	   P18:	  resultat	  afventes	  
A1027	   X84	   Brændt	  ler	   MN	  Tragtbægerkultur	   -‐	  
A1214	   X123	   2	  fragmenter	  (æg)	  fra	  sleben	  økse	   Neolitikum	   -‐	  
A1392	   X198	   1	  afslag	   MN	  Tragtbægerkultur	   -‐	  

Figur	  16.	  Grøfter	  på	  Kværnager	  med	  fund	  eller	  daterbart	  materiale	  i	  jordprøver.	  

Det	  har	  desværre	  ikke	  være	  muligt	  for	  undertegnede	  fuldstændigt	  at	  gennemskue	  de	  ideer	  og	  grundlag	  for	  
tolkningerne	  omkring	  den	  neolitiske	  samlingsplads.	  Der	  har	  ikke	  være	  tid	  –	  inden	  for	  budgetramme	  –	  til	  at	  
gennemgå	  materialet	  på	  ny.	  Figur	  15	  og	  16	  med	  oversigt	  over	  grøfter	  samt	  figur	  17:	  kort	  med	  grøfter,	  
gruber	  og	  neolitiske	  konstruktioner	  er	  primært	  en	  præsentation	  af	  den	  daglige	  udgravningsleders	  forslag	  til,	  
hvordan	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  på	  Kværnager	  og	  Roskildevej	  Øst	  kan	  fortolkes.	  

Der	  skal	  dog	  tages	  forbehold	  for	  dateringerne	  til	  jernalder	  i	  nogle	  af	  grøfterne.	  A573	  er	  en	  lang	  grøft,	  der	  
udgør	  en	  stor	  del	  af	  grundlaget	  for	  tolkningen	  af	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  fase	  3.	  Der	  er	  lavet	  en	  del	  snit	  
i	  grøften,	  som	  ikke	  er	  særlig	  dyb.	  Jernet	  er	  fundet	  i	  samme	  snit.	  Set	  i	  lyset	  af	  udgravningsmetode	  er	  det	  ikke	  
umuligt,	  at	  der	  er	  tale	  om	  kontaminering	  fra	  pløjelag.	  Det	  kan	  imidlertid	  ikke	  afgøres	  med	  sikkerhed.	  
Grøften	  A216	  (Roskildevej	  Øst)	  –	  med	  dateringerne	  til	  førromersk	  jernalder	  -‐	  er	  en	  knap	  så	  lang,	  smal	  grøft,	  
som	  er	  nedgravet	  i	  en	  anden	  grøft	  A230	  og	  i	  en	  neolitisk	  grube	  A217.	  Sammen	  udgør	  de	  den	  østlige,	  lidt	  
kortere	  del	  af	  udgraver’s	  fase	  1.	  Denne	  del	  af	  fase	  1	  på	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  bør	  nok	  udgå.	  	  	  
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Figur	  17.	  Forslag	  til	  faser	  af	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  på	  Roskildevej	  Øst	  og	  Kværnager.	  Nord	  for	  disse	  er	  fase	  0	  -‐	  palisade/hegn	  
på	  Strandgård	  KNV00013.	  Kort:	  David	  Brink/Dorte	  Katrine	  Malling.	  

Det	  ville	  være	  hensigtsmæssigt	  med	  en	  grundigere	  og	  mere	  systematisk	  gennemgang	  af	  materialet	  på	  
Kværnager	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  om	  opdelingen	  i	  faser	  kan	  opretholdes.	  	  	  

Gruber	  Kværnager	  
Der	  er	  registreret	  220	  gruber	  på	  Kværnager:	  

-‐ 53	  kogegruber.	  
-‐ En	  affaldsgrube.	  	  
-‐ To	  materialetagnings	  gruber.	  	  
-‐ 11	  gruber	  blev	  registreret	  som	  grubekomplekser.	  
-‐ 153	  bare	  var	  registreret	  som	  gruber.	  

Dateringerne	  af	  de	  220	  gruber	  fordelte	  sig	  således:	  

-‐ 10	  dateret	  til	  Mellemneolitisk	  Tragtbægerkultur.	  
-‐ To	  dateret	  til	  mellemneolitisk	  tragtbægerkultur	  V.	  
-‐ 20	  dateret	  til	  neolitikum.	  
-‐ En	  grube	  blev	  dateret	  fra	  neolitikum	  til	  bronzealder	  pga.	  tilstedeværelse	  af	  beklasket	  keramik	  

(afventer	  14C-‐datering,	  P112,	  A1304).	  
-‐ En	  blev	  dateret	  til	  jernalder	  pga.	  fund	  af	  jern	  og	  jernalderkeramik	  .	  
-‐ 167	  dateret	  til	  oldtid.	  
-‐ 19	  udaterede.	  

Fra	  starten	  af	  udgravningen	  har	  fokus	  primært	  været	  på	  den	  neolitiske	  del	  af	  lokaliteten.	  Det	  betyder,	  at	  
det	  er	  de	  neolitiske,	  fundrige	  gruber,	  der	  er	  blevet	  undersøgt	  grundigt.	  Det	  er	  derfor	  dem,	  der	  præsenteres	  
her,	  jævnfør	  oversigten	  nedenfor.	  
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Grube	   Datering	   Diame
ter	  cm	  

Dybde	  
cm	  

Antal	  
fundnr.	  

Flint	   Keramik	  -‐	  
ornamentik	  

Andet	  

A577	   Neolitikum	  
Afventer	  14C-‐dat	  
P214	  

+180	  
	  

27	   5	   Afslag/blok,	  
skiveskraber	  

Skår	  med	  
beklaskningsagtig	  
overflade	  

Kogegrube	  

A670	   Neolitikum	   75	   16	   6	   Afslag,	  skiveskraber	   Indstik,	  
stregornamentik	  

-‐	  

A682	   MN	  
Tragtbægerkultur	  

550	   47	   0	   -‐	   -‐	   -‐	  

A687	   MN	  
Tragtbægerkultur	  

95	   10	   2	   Afslag	   Ja	  uden	  ornamentik	   Kogegrube	  

A1005	   Neolitikum	  
Afventer	  14C-‐dat.	  
P7	  

520	   30	   0	   -‐	   -‐	   -‐	  

A1022	   MN	  
Tragtbægerkultur	  

260	   64	   9	  	  
(7	  fælles	  
A1022)	  

Afslag,	  blokke-‐
knuder,	  afslag	  sleben	  
økse,	  knækket	  mejsel	  

Ja	  uden	  ornament	  	   Brændt	  ler,	  tand,	  
knogle	  

A1023	   MN	  
Tragtbægerkultur	  

245	   38	   7	   Afslag,	  blokke-‐
knuder,	  afslag	  sleben	  
økse	  

Ja	  uden	  ornamentik	   Brændt	  ler,	  
knogle	  

A1045	   MN	  
Tragtbægerkultur	  

97	   52	   0	   -‐	   -‐	   -‐	  

A1073	   Neolitikum	   130	   63	   36	   Afslag,	  
blokke/knuder,	  få	  
skrabere,	  knækket	  
tyknakket	  økse	  

Ja	  uden	  ornamentik	  
Lerskive	  

Træ,	  knogle	  
brændt/ubrændt	  

A1084	   MN	  
Tragtbægerkultur	  

75	   30	   0	  	   Fund	  bortkommet.	  
Ifølge	  beskrivelse	  
fund	  af	  flint	  og	  
keramik	  	  

Fund	  bortkommet.	  
Ifølge	  beskrivelse	  
fund	  af	  flint	  og	  
keramik	  

-‐	  

A1108	   Neolitikum	   49	   9	   2	   26	  afslag	  samt	  3	  
afslag	  fra	  sleben	  
økser	  

-‐	   -‐	  

A1137	   Neolitikum	   95	   53	   17	   5kg	  afslag,	  3kg	  
blokke/knuder,	  32	  
skrabere,	  flækker,	  
bor,	  tværpil	  

Lerskive	  samt	  skår	  m.	  
båndornamentik,	  
stregornamentik,	  
indstik	  

Brændt	  ler,	  tand,	  
knogle	  
(hvidbrændte)	  

A1198	   Neolitikum	   102	   15	   1	   Afslag	   -‐	   -‐	  

A1241	   Neolitikum	   238	   54	   37	   12kg	  flint:	  Afslag,	  
blokke/knuder,	  20	  
skrabere,	  2	  fragment	  
slebne	  økser	  mm	  

Lerskive	  samt	  skår	  
med	  tværgående	  
lister,	  
stregornamentik,	  
grove	  indstik	  (Store	  
Valby)	  

Brændt	  ler	  (4kg),	  
tand,	  knogle	  
(brændte	  og	  
ubrændte)	  

A1242	   Neolitikum	   70	   18	   0	   -‐	   -‐	   Kogegrube	  

A1244	   MN	  
Tragtbægerkultur	  
V	  
Afventer	  14C-‐dat	  
P113	  

165	   30	   26	   2	  kg	  afslag,	  
blokke/knuder,	  
økseplanke,	  11	  
skrabere	  

Lerskiver	  samt	  en	  del	  
skår	  ornamenteret	  
med	  gruber	  (Store	  
Valby)	  

Lidt	  brændt	  ler	  

A1247	   Neolitikum	   312	   84	   2	   Afslag,	  flække	   Ja	  uden	  ornamentik	  	   -‐	  

A1273	   Neolitikum	   268	   30	   5	   Afslag,	  9	  
blokke/knuder,	  afslag	  
fra	  sleben	  økse	  

Ja	  uden	  ornamentik	   Lidt	  brændt	  ler	  

A1276	   MN	  
Tragtbægerkultur	  
V	  
Afventer	  14C-‐dat	  

330	   50	   39	   12kg	  afslag,	  10	  kg	  
blokke/knuder,	  28	  
flækker,	  5	  bor,	  28	  
skrabere,	  8	  

Lerskiver	  samt	  en	  del	  
skår	  med	  rækker	  af	  
gruber	  eller	  
trekantede	  indstik,	  

13kg	  Brændt	  ler	  –	  
få	  indtryk	  af	  
grene.	  Kan	  være	  
lerklining,	  knogle	  
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P220	   flækkeskrabere,	  
afslag	  sleben	  økse,	  
tyndbladet,	  ikke	  
sleben	  økse	  

tværgående	  
stregornamentik,	  
vinkelformet	  fure	  

(brændt	  og	  
ubrændt),	  tand	  

A1278	   MN	  
Tragtbægerkultur	  

143	   34	   29	   6kg	  afslag,	  15	  
blokke/knuder,	  11	  
flækker,	  5	  skrabere,	  2	  
afslag	  sleben	  økse	  

Lerskiver	  samt	  skår	  
med	  ornamentik	  i	  
form	  af	  rækker	  af	  
gruber	  (Store	  Valby),	  
furestik,	  
vinkelmønster	  

3kg	  brændt	  ler,	  
brændt	  knogle	  

A1283	   Neolitikum	   179	   21	   10	   2,5kg	  afslag,	  11	  
flækker,	  2	  afslag	  fra	  
sleben	  økse,	  

Ja	  uden	  ornamentik	   Lidt	  brændte	  ler,	  
brændte	  knogler	  

A1288	   Neolitikum	  	  
Afventer	  14C-‐dat	  
P115	  

447	   55	   7	   2kg	  afslag,	  1	  skraber,	  
flækkesegl	  

Lerskive	  m.	  indstik	   Brændte	  knogler,	  
forarbejdet	  
hjortetak	  36	  stk.	  

A1290	   Neolitikum	   122	   16	   9	   1,6kg	  afslag,	  0,5kg	  
blokke-‐knuder,	  6	  
flækker,	  tværpil	  

Ja	  uden	  ornamentik	   Brændt	  knogler	  

A1304	   Neolitikum-‐
Bronzealder	  
Afventer	  14C-‐dat.	  
P112	  

450	   70	   7	   1,5	  kg	  afslag/lille	  
blok/knuder,	  
flækkesegl	  

Beklasket	  keramik	  
ellers	  ingen	  skår	  med	  
ornamentik	  

Dyreknogler	  

A1405	   Neolitikum	  
Afventer	  14C-‐dat	  
P181	  

157	   45	   30	   2,3kg	  afslag,	  9,5kg	  
blokke-‐knuder,	  6	  
skrabere,	  2	  bor,	  9	  
flækker,	  afslag	  sleben	  
økse	  

Få	  skår	  med	  
ornamentik	  i	  form	  af	  
fjermønster	  

Lidt	  brændt	  ler,	  
dyretænder	  

A1423	   Neolitikum	   70	   24	   6	   2,6kg	  afslag,	  2	  
skrabere,	  tværpil	  

Lerskive	  med	  indstik	   Brændt	  knogle	  

A1445	   Neolitikum	   140	   11	   5	   0,9kg	  afslag,	  4	  
skrabere	  

Ja	  uden	  ornamentik	   -‐	  

A1540	   MN	  
Tragtbægerkultur	  
Afventer	  14C-‐dat	  
P223	  

1140	   76	   22	   15,6kg	  afslag,	  8,1kg	  
knuder,	  få	  flækker,	  28	  
skrabere,	  9	  bor,	  
tværpil,	  tyndbladet	  
økse,	  3	  afslag	  slebne	  
økser	  

Lerskive	  med	  hul	  
bevaret	  
Skår	  ornamenteret	  
med	  gruber,	  med	  
indstik,	  
stregornamentik	  i	  
lodrette	  bånd.	  5	  kg	  
sideskår	  

20,6	  kg	  brændt	  
ler	  heraf	  to	  kg	  
med	  aftryk.	  Svært	  
at	  afgøre	  om	  det	  
er	  lerklining	  eller	  
fra	  ovn	  eller	  
brændt	  gulv	  

A1548	   Neolitikum	   210	   75	   2	   22	  afslag/knuder	  (0,7	  
kg)	  

Ja	  uden	  ornamentik	   -‐	  

A1656	   Neolitikum	   99	   28	   21	   6kg	  afslag/spån/flis,	  
27	  uregelmæssige	  
flækker	  
(uregelmæssige),	  2,8	  
blokke/knuder,	  45	  
skrabere,	  økseplanke,	  
8	  bor,	  tværpil	  (lavet	  
på	  sleben	  økse	  
fragment)	  

Stort	  skår	  –	  
tragtbæger,	  skår	  med	  
trekanter	  udfyldt	  med	  
stregornamentik.	  

3kg	  brændt	  ler,	  
brændt	  knogle	  

A1676	   MN	  
Tragtbægerkultur	  
Afventer	  14C-‐dat	  
P221	  

592	   22	   10	   Afslag,	  5	  skrabere,	  2	  
flækker,	  ildskørnet	  
flint	  

Fem	  skår	  med	  grube	  
ornamentik,	  e	  med	  
stregudfyldt	  
trekantsmønster	  

5,6kg	  brændt	  ler	  

A1726	   Neolitikum	   255	   70	   	   Afslag,	  knuder,	  
fladehugget	  flint	  

-‐	   -‐	  

Figur	  18.	  Oversigt	  neolitiske	  gruber	  Kværnager	  med	  størrelse,	  antal	  fundnumre	  og	  vigtigste	  fund.	  Gruber	  uden	  fund	  er	  dateret	  på	  
grundlag	  af	  stratigrafi.	  
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Som	  det	  ses	  af	  figur	  18	  er	  der	  en	  god	  sammenhæng	  mellem	  grubernes	  størrelse	  og	  antal	  fundnumre.	  Jo	  
større	  –	  jo	  flere	  fund.	  En	  grube	  skiller	  sig	  ud	  i	  denne	  sammenhæng,	  nemlig	  A1656,	  som	  er	  en	  relativt	  lille	  
grube	  på	  knap	  en	  meter	  i	  diameter	  og	  28	  cm	  dyb.	  Gruben	  har	  en	  åben,	  rundet	  form	  og	  indeholder	  et	  meget	  
stort	  flintmateriale	  herunder	  45	  skrabere	  (primært	  skiveskrabere,	  x476)	  og	  en	  økseplanke	  (x475).	  Det	  er	  
også	  en	  af	  de	  gruber,	  som	  indeholder	  en	  større	  mængde	  små	  afslag,	  flis	  og	  spån	  som	  kan	  stamme	  fra	  
økseproduktion	  og	  fladetilhugning.	  Sidstnævnte	  kan	  til	  dels	  hænge	  sammen	  med	  udgravningsform,	  men	  
der	  er	  stadig	  en	  påfaldende	  fundkoncentration	  i	  denne	  grube.	  Det	  synes	  sandsynligt,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  
form	  for	  deponering,	  praktisk	  eller	  rituel	  –	  det	  er	  svært	  at	  afgøre.	  To	  andre	  gruber	  A1073	  og	  A1137	  
mindede	  i	  form	  og	  størrelse	  om	  A1656.	  De	  indeholdt	  også	  en	  stor	  mængde	  fund,	  men	  ikke	  på	  samme	  
niveau	  som	  A1656.	  	  	  

De	  øvrige	  meget	  fundrige	  gruber:	  A1241,	  A1244,	  A1276,	  A1278,	  A1405	  og	  A1540	  er	  større	  gruber	  med	  
diametre	  på	  143-‐1140	  cm	  og	  dybde	  på	  21-‐39	  cm.	  Umiddelbart	  virkede	  de	  som	  affaldsgruber.	  Endelig	  var	  tre	  
af	  de	  neolitiske	  gruber,	  kogegruber.	  Der	  var	  49	  andre	  kogegruber	  på	  lokaliteten.	  Da	  de	  fleste	  var	  
fundtomme	  kunne	  de	  ikke	  dateres	  nærmere	  en	  til	  oldtid.	  Det	  er	  imidlertid	  meget	  muligt,	  at	  en	  del	  af	  dem	  
var	  neolitiske.	  Det	  samme	  gælder	  de	  yderligere	  106	  gruber,	  som	  bare	  har	  en	  generel	  datering	  til	  oldtid.	  	  

Det	  kunne	  være	  interessant	  med	  en	  mere	  dybdegående	  analyse	  af	  gruberne.	  For	  eksempel	  sammenholde	  
deres	  placering	  på	  pladsen	  med	  fundmaterialets	  fordeling,	  grubernes	  form	  og	  eventuelle	  14C-‐	  dateringer.	  
Dette	  kunne	  være	  et	  middel	  til	  at	  belyse	  eventuelle	  sammenhænge	  med	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  eller	  
med	  den	  formodede	  bebyggelse	  på	  stedet	  nærmere.	  	  

Fund  Kværnager  
Der	  er	  registreret	  696	  fundnumre,	  som	  fordeler	  sig	  således:	  	  

-‐ 225	  jordprøver	  hvoraf	  26	  indeholdt	  materiale	  egnet	  til	  14C	  -‐datering	  (resultat	  foreligger	  endnu	  ikke).	  
-‐ 274	  x-‐numre	  med	  genstande	  af	  flint.	  
-‐ 125	  x-‐numre	  med	  genstande	  af	  keramik.	  
-‐ To	  x-‐numre	  med	  jern.	  
-‐ Et	  x-‐nummer	  med	  bearbejdet	  tak/gevir.	  
-‐ 23	  x-‐numre	  med	  brændt	  ler.	  
-‐ Ni	  x-‐numre	  med	  tre,	  heraf	  otte	  med	  trækul.	  
-‐ Fem	  x-‐numre	  med	  forskellige	  slag	  sten.	  
-‐ 32	  x-‐numre	  med	  zoologisk	  materiale,	  herunder	  14	  med	  brændte	  knogler,	  seks	  med	  knogler,	  syv	  

med	  dyreknogler	  og	  fem	  numre	  med	  tænder.	  

Der	  er	  forsøgt,	  at	  samle	  så	  mange	  fund	  som	  muligt	  under	  samme	  x-‐nummer.	  Der	  er	  meget	  store	  mængder	  
flint,	  keramik	  og	  brændt	  ler	  fra	  de	  neolitiske	  gruber.	  Ses	  der	  bort	  fra	  jordprøverne	  er	  81	  ud	  af	  de	  471	  
fundnumre	  dateret	  til	  neolitikum.	  29	  er	  dateret	  til	  stenalder-‐bronzealder	  (de	  fleste	  skrabere).	  Tre	  er	  dateret	  
til	  jernalder	  (jern	  x31,	  x160;	  keramik	  x166)	  og	  en	  er	  dateret	  til	  bronzealder	  (keramik	  med	  beklaskning,	  
x195).	  Sidstnævnte	  kommer	  fra	  en	  grube,	  der	  i	  felt	  blev	  dateret	  til	  neolitikum,	  hvorfra	  der	  er	  taget	  en	  
jordprøve	  med	  daterbart	  materiale	  (P112).	  De	  sidste	  357	  fundnumre	  er	  generelt	  dateret	  til	  oldtid.	  	  

I	  virkeligheden	  er	  der	  tale	  om	  meget	  store	  mængder	  fund	  fra	  neolitikum,	  da	  et	  fundnummer	  kan	  dække	  
over	  45	  skrabere	  (A1656,	  x476)	  eller	  15,6	  kg	  afslag	  (x445,	  A1540),	  jævnfør	  figur	  18.	  De	  vigtigste	  fund	  
fremgår	  af	  tabel	  18	  og	  gennemgangen	  af	  de	  neolitiske	  gruber	  ovenfor	  

Det	  er	  især	  på	  grundlag	  af	  ornamentikken	  på	  keramikken,	  at	  de	  neolitiske	  anlæg	  er	  blevet	  dateret.	  Som	  det	  
ses	  på	  figur	  18	  findes	  der	  en	  del	  skår	  med	  Store	  Valby	  ornamentik	  i	  form	  af	  grubemønster	  eller	  indstik	  med	  
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pind	  eller	  knogle.	  Stregornamentik	  forekommer	  også	  som	  vinkelmønster,	  trekantmønster,	  fure	  og	  udfyldte	  
bånd.	  Der	  mangler	  imidlertid	  stadig	  en	  mere	  systematisk	  gennemgang	  af	  ornamentikken,	  gerne	  
sammenholdt	  med	  relevante	  14C-‐dateringer.	  	  

Flintmaterialet	  har	  kun	  i	  mindre	  grad	  kunne	  bidrage	  som	  grundlag	  for	  mere	  præcise	  dateringer.	  Ud	  over	  
fragmenter	  og	  afslag	  fra	  slebne	  økser,	  er	  der	  kun	  fundet	  tre	  neolitiske	  økser	  (x100;	  A1073,	  x335;	  A1276,	  
x450;	  A1540).	  De	  er	  alle	  knækkede	  og	  har	  en	  ret	  bred	  datering	  til	  neolitikum/mellemneolitisk	  
Tragtbægerkultur.	  	  

	  

Figur	  19.	  Lille	  sleben,	  tyndbladet	  økse	  x450,	  A1540.	  Foto:	  Dan	  L.	  Nielsen.	  

Sammenfatning  
Udgravningerne	  af	  Roskildevej	  øst	  og	  Kværnager	  har	  vist	  et	  dominerende	  neolitiske	  materiale	  på	  
lokaliteterne.	  Hvor	  dateringerne	  kunne	  præciseres	  mere,	  var	  det	  især	  materiale	  fra	  mellemneolitisk	  
Tragtbægerkultur	  periode	  II-‐V.	  Der	  synes	  at	  være	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  neolitiske	  dateringer	  på	  Roskilde	  Øst	  
er	  lidt	  ældre	  end	  dem	  på	  Kværnager.	  Der	  synes	  at	  være	  flere	  ornamentik	  elementer	  fra	  den	  tidligere	  del	  af	  
mellemneolitisk	  Tragtbægerkultur	  på	  Roskilde	  Øst.	  Dette	  bekræftes	  til	  dels	  af	  de	  få	  14C-‐dateringer	  herfra.	  
Disse	  mangler	  desværre	  stadig	  fra	  Kværnager.	  Til	  gengæld	  er	  fundmaterialet	  og	  dermed	  grundlaget	  for	  
dateringerne	  større	  her.	  Fundmaterialet	  fra	  neolitikum	  viser	  en	  tendens	  til	  flere	  sene	  elementer,	  herunder	  
Store	  Valby	  keramik.	  	  	  

Når	  man	  sammenholder	  lokaliteternes	  topografiske	  placering	  med	  fundmateriale,	  synes	  det	  sandsynligt,	  at	  
der	  har	  ligget	  en	  speciel	  neolitisk	  plads	  her.	  Hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  en	  neolitisk	  samlingsplads	  i	  Sarup	  
forstand	  eller	  om	  den	  har	  haft	  et	  andet,	  mere	  østsjællandsk	  præg	  er	  endnu	  uvist.	  Det	  kræver	  en	  mere	  
dybdegående	  bearbejdning	  af	  materialet,	  at	  få	  dette	  afgjort.	  Udover	  samlingspladsen,	  har	  der	  sandsynligvis	  
også	  været	  beboelse	  i	  neolitikum,	  som	  fundene	  af	  de	  to-‐skibede	  huse	  tyder	  på.	  	  

Ligesom	  for	  det	  neolitiske	  materiale	  synes	  dateringer	  af	  jernalderbebyggelsen	  at	  være	  lidt	  ældre	  på	  
Roskildevej	  Øst	  end	  på	  Kværnager.	  Husene	  på	  Roskildevej	  Øst	  dateres	  primært	  til	  førromersk	  jernalder,	  
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mens	  husene	  fra	  Kværnager	  umiddelbart	  virker	  senere.	  Der	  er	  imidlertid	  tale	  om	  en	  usikker	  typologisk	  
datering	  da	  resultaterne	  af	  14C-‐dateringerne	  afventes.	  

Derudover	  skal	  nævnes,	  at	  Bronzealder	  er	  repræsenteret	  ved	  fund	  af	  beklasket	  keramik.	  Også	  her	  afventes	  
en	  14C-‐datering,	  som	  kan	  bekræfte	  dette	  datering.	  	  

Endelig	  skal	  nævnes	  et	  løsfund	  fra	  feltet	  på	  Roskildevej	  Øst,	  som	  er	  dateret	  til	  renæssance	  eller	  senere.	  Der	  
er	  tale	  om	  et	  bundskår	  fra	  kar	  eller	  kande	  med	  mørk	  rødbrun	  saltglasur	  på	  inderside	  og	  brungul	  glasur	  på	  
yderside.	  

Fremtidigt  arbejde  
Lokaliteterne	  Roskildevej	  Øst	  og	  Kværnager	  har	  givet	  et	  glimt	  ind	  i	  en	  kompliceret	  neolitisk	  verden,	  som	  
desværre	  ikke	  er	  blevet	  fuldt	  ud	  afklaret	  med	  denne	  beretning.	  Der	  afventes	  også	  stadig	  en	  række	  
dateringer,	  som	  kan	  bekræfte	  eller	  afkræfte	  tolkningerne	  her.	  Men	  der	  foreligger	  et	  stort	  materiale,	  som	  
ved	  yderligere	  bearbejdning	  kan	  give	  et	  mere	  præcist	  indblik	  i,	  hvad	  der	  foregik	  på	  disse	  lokaliteter.	  	  

Samtidig	  må	  det	  påpeges,	  at	  det	  er	  meget	  sandsynligt,	  at	  den	  neolitiske	  plads	  fortsætter	  mod	  syd	  og	  vest,	  
hvor	  der	  i	  dag	  ligger	  marker.	  Med	  udgravninger	  i	  dette	  område	  kan	  Kværnagers	  omfang	  og	  funktion	  
yderligere	  belyses.	  Især	  for	  Kværnagers	  vedkommende	  synes	  denne	  beretning	  at	  have	  vist,	  at	  der	  mangler	  
nogle	  vigtige	  brikker	  i	  puslespillet	  om	  den	  neolitiske	  samlingsplads	  på	  stedet.	  Lokaliteten	  kan	  ikke	  betragtes	  
som	  totalundersøgt.	  
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