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Kulturhistorisk Rapport for forundersøgelse, hvor der fremkom få fortidsminder i form 

af kogegrubegrøfter, en kogegrube, en grube med oldtidskeramik, enkelte stolpehuller 

fra oldtid og grøfter fra middelalder eller nyere tid samt spor af skyttegrave fra 1. 

Verdenskrig.  Undersøgelsen er udført af arkæologerne Tina Villlumsen og Pernille 

Rohde Sloth for Museum Sydøstdanmark i februar 2015. 
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Figur 1. Forundersøgelsen i gang. Pernille Rohde Sloth registrerer anlæg. I baggrunden Karlslunde kirke. 

Set mod nordøst. Foto: Tina Villumsen. 
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Abstract 

Forud for anlæggelsen af ny kirkegård ved Karlslunde Kirke udførte Museum 

Sydøstdanmark i februar 2015 en forundersøgelse af arealet. Ved undersøgelsen 

fremkom få fortidsminder i form af kogegrubegrøfter, en kogegrube og en grube med 

oldtidskeramik nær den nu rørlagte å, enkelte stolpehuller fra oldtid mod toppen af 

bakken og i øvrigt adskillige grøfter fra middelalder eller nyere tid samt talrige spor af 

skyttegrave fra Tune-stillingen fra 1. Verdenskrig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning 

Ved prøvegravning af et areal på 24660 m2, er der ved forundersøgelsen undersøgt et 

areal på 3081 m2, svarende til 12,5 % af det samlede areal. Arealet er undersøgt, da 

arealet ønskes inddraget til kirkegård af Karlslunde kirkes menighedsråd, som er 

bygherre og har finansieret den arkæologiske forundersøgelse i henhold til 

museumslovens bestemmelser.  

 

Figur 2. Oversigtskort med arealet og kendte fund fra området. Illustration Maja 

Kildetoft Schultz. 
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Undersøgelsens forhistorie 

Arealet, der ønskes inddraget til ny kirkegård er kendt for en af landets bedste jorde, 

siden Rentemesterkammeret i 1805 ønskede at inddele landets jorde efter bonitet, og 

fandt Danmarks bedste jorde netop på det sted, hvor Karlslunde Kirkes menighedsråd 

ønsker at etablere en ny kirkegård. 

 

Arealet gennemskæres af et nu rørlagt vandløb – Karlslunde Bæk. Fra bækken stiger 

terrænet let mod Karlslunde landsby, mens der ses en markant stigning mod syd. 

Topografisk er området meget velegnet til bosættelser fra flere forhistoriske perioder. 

Langs åløbet kan der evt. ligge stenalderbopladser, mens der op mod landsbyen kan 

forventes at findes spor efter bosættelser fra vikingetid og middelalder/renæssance. 

Det skrånende areal op mod Vendalsbakke kan også forventes at indeholde væsentlige 

fortidsminder. 

 

I nærområdet kendes der flere fund. Karlslunde landsby er en middelalderlandsby med 

Karlslunde Kirke opført i romansk stil af kridtsten. Karlsunde kendes fra de skriftlige 

kilder fra 1257 som Kalfslund. Der kendes flere rundhøje fra oldtid, bebyggelsesspor fra 

1600-tallet (sb. 23), en kogegrube fra oldtid (sb. 35), uspec. Bosættelse fra oldtid (sb. 

36) og diverse opsamlede flintredskaber syd for Karlslundegård (sb. 43). 

 

På baggrund beliggenheden tæt på middelalderlandsbyen, topografien samt lokaliteter 

i området, vurderer Museum Sydøstdanmark at der er stor sandsynlighed for, at der på 

arealet findes væsentlige fortidsminder, og en forundersøgelse er nødvendig for at 

museet kan vurdere om dette er tilfældet. 

 

 

Landskabet 

Det berørte areal ligger i et kuperet terræn bestående af gult til brungult let sandet 

moræneler. Lidt sydvest for arealets vestligste grænse er toppen af et markant 

bakkedrag, som falder mod nordøst på det berørte areal samt mod nord på 
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nabomarken og i mindre grad mod 

sydøst, hvor der nu er bebygget. 

Mod byen mod nordøst er terrænet 

lavtliggende, og her har åen, 

Karlslunde Bæk løbet, men er nu 

rørlagt i det oprindelige løb. 

 

Ved afrømning af muldlaget, var det 

klart, at der over tid er sket en vis 

udjævning af terrænet. Der kunne 

især ses en markant ophobning af 

muld ned ad bakkeskråningen ned mod, hvad der synes at have været en reel lavning 

mellem et lille omtrent øst-vestgående højdedrag, som ligger nedenfor 

bakkeskråningen.  

 

Udgravningens metode 

Undersøgelsen startede den 24. februar og afsluttedes den 2. marts 2015. Den 

ansvarlige museumsinspektør er Maja Kildetoft Schultz. 

 

Alle oldsager og dokumentation 

opbevares på Museum 

Sydøstdanmark. 

 

Forud for undersøgelsen blev der 

rekognosceret på arealet, ligesom 

der blev eftersøgt med detektor 

med hjælp fra Knud og Kent 

Clausen. Arealet et afsat med GPS 

af museets medarbejdere. 

 

Langs skellet mod sydvest, hvor 

 
Figur 3. Områdets topografi set mod nordøst, hvor 

detektorafsøgningen er i gang. Foto: Tina Villumsen. 

 
Figur 4. Ved forundersøgelsen undersøges to meter 

brede grøfter med cirka 15 meter mellem. Foto: Tina 

Villumsen. 
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der skal anlægges en vej er der trukket en enkelt søgegrøft langs skellet. På resten af 

arealet er der udlagt omtrent nordnordøst-sydsydvest orienterede søgegrøfter med 

cirka 15 meters afstand, i alt 15 kortere og længere søgegrøfter. Der er foretaget 

udvidelser, hvor der var reelle anlæg, for at aflare eventuelle konstruktioner i 

aflæggene samt omfanget af fortidsminderne. Der blev påtruffet få yderligere 

fortidsminder i udvidelserne. 

 

Når gravemaskinen har fjernet det øverste mørke pløjelag, kan anlæggene ses som 

mørke pletter i den gule undergrund. Anlæg markeres med en nummereret pind, 

ridses ind og indmåles med GPS. Et udvalg af anlæggene undersøges nærmere ved, at 

halvdelen graves væk, så anlægget kan ses i profil. Profilen beskrivelse og tegnes.  

 

Der er udtaget en floteringsprøve fra en kogestensgrøft, da dette er en ret sjælden 

anlægstype, som vil være relevant i forskningsperspektiv at få kulstof-14 dateret.  

 

Den mulige brandgrav er detailtegnet i flade og profil, målesømmene er indmålt, 

anlægget er fotograferet i flade og profil, det er udgravet med graveske, og al fyld er 

hjemtaget som floteringsprøver (i alt 3 stk.).  

 

 

Undersøgelsens resultater 

Ved undersøgelsen er der fundet i alt 130 fyldskifter. Heraf var der 51 anlæg fra nyere 

tid i form af grøfter, dræn og gruber, fra nutiden er der 9 anlæg fra rørlægningen af 

Karlslunde bæk og etableringen af en vandledning. Fra 1. Verdenskrig er der 21 anlæg 

af skyttegrave og et par stolpehuller i relation til disse. Fra middelalder eller 

efterreformatorisk tid er der en mulig agerrene, der er 49 naturfænomener i form af 

rodvæltere, stenspor, muldrester fra muldophobning ned ad bakken samt i lavninger, 

dyregange og det fossile vandløb, Karlslunde bæk. Fra oldtid er der fundet 15 anlæg 

eller mulige anlæg, hvilket består af stolpehuller, to kogegruber, to kogestensgrøfter 

og en mulig brandpletgrav. Kogegruber og kogegrøfter forekommer især i bronze- og 

jernalder, ligesom oftest er tilfældet for brandpletgrave. 



KNV 00260 Karlslunde kirkegård 

 6 

 

Ved rekognoscering og detektorafsøgning af arealet blev der især i nordøstdelen af 

arealet mod byen fundet meget jernskrot, tegl, glas og glaseret keramik, porcelæn og 

dyreknogler i muldlaget. På marken blev der med detektor fundet lidt mønter, bl.a. et 

par sølvmønter, som ud fra prægningen ser ud til at stamme fra 14-1500-tallet. Blandt 

jerngenstandene var der bl.a. dele af saks, store beslag, hestesko af nyere type mv. Der 

er fra oldtid kun fundet flintafslag og lidt hvidbrændt flint, dog ikke i store mængder. 

Fundene fra rekognosceringen er ikke hjemtaget, men er fotograferet for at give et 

indtryk af, hvad der forekom på marken. 

 

Ved forundersøgelsen blev der foretaget udvidelser, hvor der var reelle anlæg, for at 

afklare eventuelle konstruktioner og omfang af fortidsminderne. Der blev kun i enkelte 

tilfælde påtruffet yderligere fortidsminder i udvidelserne. 

 

Stolpehuller: 

Der var kun meget få sikre stolpehuller, og de mest klare stolpehuller (A103 – A104), 

kunne ikke klart udskilles som en konstruktion, selvom der her blev lavet en udvidelse, 

  
Figur 5. Til venstre de to sølvmønter, som formodes at være præget i 14-1500-tallet og til højre fund 

fra rekognosceringen af arealet, bl.a. glaseret keramik, tegl, jerngenstande, glas og porcelæn, hvoraf en 

del af fundene godt kan stamme fra samme periode som mønterne. Foto: Tina Villumsen.  
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for at se, om det kunne være en konstruktion, som fortsatte mod øst og vest. Ved 

udvidelsen kunne der dog kun findes en kogegrube og et muligt stolpehul, men ikke 

en klar konstruktion, selvom stolpehullernes dybder (hhv. 31 og 10 cm dybe) og 

afstanden mellem stolperne (1,4 m) kunne antyde, at der kunne være tale om et 

fragment af et hegnsforløb fra romersk- eller germansk jernalder. 

 

Kogegruber og -grøfter: 

Der blev ved udvidelsen 

omkring kogegrøfterne A50 og 

A51 fundet endnu en kogegrube 

helt ud mod skellet, mens der 

mod sydøst ikke kom flere 

kogegruber eller –grøfter. Der er 

ikke fundet spor af yderligere 

kogegruber eller –grøfter i de 

øvrige søgegrøfter, hvorfor 

forløbet ikke antages at 

fortsætte. 

Kogestensgrøfter er mere 

sjældne anlægstyper, og findes 

ofte i formodede rituelle 

relationer. Fundstedet er nær et 

ældre vandløb, og forekomsten 

af to parallelle kogestensgrøfter 

er derfor også interessant i et 

forskningsmæssigt perspektiv, 

hvorfor der er udtaget en 

floteringsprøve med henblik på 

at få Kulstof 14-dateret 

anlægget. 

  

 
 

 
Figur 6. Fotos af kogestensgrøfterne A50 øverst og A51 

nederst, hvor den ene fjerdedel er snittet. Ved A50 ses 

formen i fladen klart, og ved A51 ses forekomsten af store 

sten i både profilen og stenene fra snittet placeret ovenpå 

kogestensgrøften. Fotos: Pernille Rohde Sloth og Tina 

Villumsen. 
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Mulig brandgrav: 

Den mulige brandgrav, A11 er 41 cm i diameter 

og 23 cm dyb. I profil ligner anlægget mere et 

stolpehul, hvilken sammensætningen af fylden 

med flere større sten vandret i fylden, en del 

rødbrændt ler og lidt keramik, som ikke ser ud 

til at være sporene af et kar, der har stået i 

anlægget. I fylden, især mod øst, kunne dog ses 

små nister af hvidbrændt knogle i fylden, hvorfor 

det formodes, at der kan være tale om en 

såkaldt brandpletgrav. Det er usædvanligt, at der 

er en så lille mængde knogler, ligesom den 

resterende sammensætning er usædvanlig for en 

brandpletgrav, da den har mere affaldslignende 

struktur med den rødbrændte ler, sten og løse 

keramikskår. Det er derfor muligt, at der ikke er 

tale om en brandgrav, men om et stolpehul. 

 

Mogens Bo Henriksen (Henriksen 2009: 67f. 78f 

og katalog 1c) har dog også eksempler fra Fyn 

med mulige brandgrave af mindre dimensioner 

end almindelige brandpletgrave, og med mindre 

mængder brændt knogle og med klart usorteret 

brandgravsfyld, tilsvande den mulige brandgrav 

her fra Karlslunde. Henriksen foreslår, at 

anlæggene også kan være stolpehuller i relation 

til brandgrave, f.eks. som stolper i ligbålsstativer, 

men der er fortsat mulighed for, at der er tale 

om brandpletgrave. 
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Skyttegrave: 

På arealet var der adskillige spor af skyttegrave fra 1. Verdenskrig, Tune-stillingen. Flere 

steder ses flere parallelle grøfter, som kunne antyde et ikke lineært forløb af 

skyttegravene, eksempelvis med knæk. Ved nogle af skyttegravene, som oftest var 

kendetegnet med et meget undergrundslignende lag med kalknister og nister af brunt 

humøst ler og snoet jerntråd, var der helt brune lag, som formodes at være en del af 

skyttegravskonstruktionen. Ved en af skyttegravene kunne der desuden ses huller fra 

formodede pæle sat i relation til konstruktionen, da noget lignende blev fundet ved 

  

Figur 8. Skyttegraven 

A39 med det ene af to 

pælehuller og snoet 

jerntråd. Foto: Tina 

Villumsen. 

 

  
Figur 7. Den mulige brandgrav A11 i flade og snit. Fotos: Tina Villumsen og Pernille Rohde Sloth. 
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andre skyttegrave nord for Karlstrup og ved Greve Main (KØM3011 og KNV00120). Ser 

man på kort over skyttegravenes placering, kan forløbet ved Karlslunde genfindes, men 

kortet er ikke så detaljeret, at forløbet mere præcist kan afklares.  

 

Sammenfatning:  

Samlet set var der derfor en mindre koncentration af forhistoriske anlæg i arealets 

nordøstdel, nær skellet til den tilstødende grund mod nord. Fortidsminderne her lå i 

den lavtliggende del af arealet, og har ligget i nær tilknytning til bækken. Den anden 

koncentration af fortidsminder ligger i arealets sydvestligste hjørne højest oppe på 

bakken i hjørnet mod bebyggelsen øst for. Det er muligt, at stolpehuller og kogegrube 

her er en del af et bopladsområde, som ligger oppe på selve højdedraget. En 

bebyggelse eller muligvis begravelse på selve højdedraget kunne ligeledes antydes af 

fundet af den mulige brandgrav. I det smalle tracé ved vejen, blev der dog ikke fundet 

flere spor af hverken grave eller stolpehuller på stedet. 

 

 
Figur 9. Oversigt over Anlægstyperne fundet på arealet. Med gult ses skyttegravenes forløb over 

arealet. 1:2000. Illustration: Tina Villumsen. 
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Fundene på området viser sporadisk bosættelse i forhistorisk tid, formentlig i hvert fald 

i bronze- eller jernalder. Desuden viser grøfter og fund fra rekognosceringen en del 

spor af anvendelse af arealet i senmiddelalder eller yngre perioder, ligesom de talrige 

spor af skyttegrave fra 1. Verdenskrig viser Tune-stillingens forløb gennem området. 

Fundene giver ikke anledning til yderligere undersøgelser. 
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Museum Sydøstdanmark d. 04-03-2015 

 

 

Tina Villumsen 

Arkæolog  
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