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Figur 1. Der afrømmes samt tages jordprøver fra pløjelaget ved felt 1. 
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Figur 2. Det undersøgte areal er beliggende mellem Nyråd og Stensved. Baggrundskort KMS. 
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Abstract 

Forud for erhvervsudstykning samt etablering af et regnvandsbassin foretog Museum 

Sydøstdanmark i marts-april 2015 en forundersøgelse af et areal, som mod vest stødte 

op til en senneolitisk boplads, erkendt ved en forundersøgelse i 2000. Her kunne, på 

baggrund rekognoscering samt anlægsforekomst i søgegrøfterne, afgrænses et 

aktivitetsområde knyttet til den senneolitiske bopladslokalitet. Der blev derfor indstillet 

og udgravet et felt på 1.580 m2, indeholdende stolpehuller samt gruber.  

 

 

Indledning 

Ved udgravning af et 1.580 m2 stort areal forud 

for byggemodning af et areal fremkom et 

aktivitetsområde i form af bearbejdet flint i 

pløjelaget samt jordgravede gruber og 

stolpehuller. I henhold til museumslovens 

bestemmelser er udgiften for undersøgelsen 

afholdt af bygherre. 

 

Undersøgelsens forhistorie 

Forundersøgelsen (sb. 272) dækkede matriklerne 

43a, 17c, Bakkebølle, Vordingborg Jorder og 

matr. 1o Vestenbæk By, Kalvehave. Inkluderet i 

forundersøgelsen var desuden overvågning af 

muldafrømning forud for etablering af et 

stisystem. Under forundersøgelsen blev på matr. 43a og 17c fundet og færdigregistreret 

sporene efter fire konstruktioner samt gruber og stolpehuller fra oldtid. Den ene 
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konstruktion kunne på baggrund af fundet af en vævevægt i et stolpehul dateres til yngre 

jernalder.  

 

Der er i området foretaget få egentlige udgravninger. Vest for udstykningen er der på et 

tilstødende areal under en forundersøgelse i 2000/2001 fremkommet bebyggelsesspor fra 

senneolitikum i form af en velbevaret hustomt (SMV 7720 Bakkebølle, sb. 177).  I 

forbindelse med etablering af cykelsti langs med Mønsvej er der, umiddelbart nord for den 

centrale del arealet, fremkommet enkelte affaldsgruber, heraf én med enkelte skår fra et 

mindre kar fra senneolitikum, og længere mod sydøst blev registreret en affaldsgrube samt 

bålplet, som ikke kunne dateres nærmere end oldtid (sb. nr. 225). I 1876 har Sofus Müller 

ved berejsning registreret tre sløjfede dysser 200-250 m syd for det forundersøgte areal 

(sb. 24, 25 og 29). 

 

Ved forundersøgelsen 

blev udskilt et areal (felt 

1) til udvidet 

undersøgelse, 

beliggende op til 

matriklen, hvor den 

senneolitiske hustomt 

blev fundet. På det 

pågældende areal kunne 

i søgegrøfterne samt 

udvidelser erkendes en 

del anlæg, som med 

overvejende sandsynlighed kunne knyttes til den senneolitiske lokalitet.  

 
 

 
Figur 3. Felt 1 (sb. 274) samt kendte fund fra området. Kilde: Fund og 

Fortidsminder. Baggrundskort © KMS. 
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Landskabet 

Udgravningsarealet ligger højt i et terræn kendetegnet ved en kuperet moræneflade, hvor 

bl.a. det markante bakkelandskab i Kalvehaveskov med de kuppelformede enkeltbakker 

Kulsbjerge er beliggende ca. 1 km nord for lokaliteten. Ca. 2,5 km mod syd ligger 

Storstrømmen.  

 

Undergrunden på felt 1 i den nordvestlige del af matr. 43a var karakteriseret af leret, 

gruset sand med mange sten, hvilket vanskeliggjorde afrømningen. På felt 1 var muldlaget 

ca. 40 cm tykt, dog blev der stedvis afrømmet optil 65 cm, før der kunne erkendes 

forhistoriske anlæg. Felt 1 var beliggende på toppen af en morænebakke i et terræn, der 

var let skrånende mod syd. 

 
 

 
 

Figur 4. Forundersøgelsesarealet med blå afgrænsning på baggrund af reliefkort. Baggrundskort © KMS. 

 

På undersøgelsestidspunktet henlå matrikel 43a som ikke tilsået agerbrugsareal, dog med 

en del nedvisnede vækster samt begyndende spiring af nye planter.  
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Udgravningens metode 

Undersøgelsen blev udført i to etaper efter aftale med bygherre. Den første etape 

forløb i perioden 24. marts til 27. marts 2015, og den anden etape blev udgravet i 

perioden 29. april til 30. april 2015. Forud for undersøgelsen blev der rekognosceret på 

arealet. Arealet blev afsat af bygherre. 

 

Afrømningen af felt 1 blev foretaget dels med en 20 t gravemaskine med 2 m bred 

rabatskovl og dels med en 32 t gravemaskine med 2,40 m bred skovl. Efter afrømning 

blev de fremkomne fyldskifter i undergrunden markeret og opmålt med GPS. Alle 

anlæggene blev efterfølgende undersøgt, - der blev gravet et profilsnit, som blev 

tegnet og beskrevet. 

 

 

Figur 5. Det afrømmede felt 1. De mørkere fyldskifter er indridset og opmålt. Enkelte større anlæg er 

blevet gennemgravet med gravemaskine. 
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Den på forhånd erkendte senneolitiske 

hustomt, beliggende umiddelbart vest for felt 

1, samt formodningen om, at de 

bopladsrelaterede aktiviteter har strakt sig ind 

på nærværende undersøgelsesareal, gjorde det 

muligt at tilpasse udgravningsmetoden til 

forholdene på en senneolitisk boplads. 

Baggrunden for den valgte udgravningsmetode 

(til netop bopladslokaliteter fra denne periode) 

er, at omfanget af genstandsfund til belysning 

af boplads- og husholdningsrelaterede 

aktiviteter generelt er ringe i anlæggene i og 

omkring hustomterne. De fleste 

bopladsaktiviteter har fundet sted i/på 

muldlaget uden nødvendigvis at have efterladt 

erkendbare nedgravede anlæg og strukturer. 

Der blev derfor valgt at rekognoscere på 

arealet samt et supplere de 

fremrekognoscerede fund med jordprøver til 

vandsoldning. 

 

Ved rekognosceringen kunne afgrænses et 

aktivitetsområde, som strakte sig over 10 x 80 

m (henholdsvis øst-vest og nord-syd). Der blev 

her opsamlet flint med mulige forarbejdnings- 

og brugsspor samt brændt materiale, og 

genstandene blev indmålt.  
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Der blev udtaget 47 jordprøver á ca. 5 liter fra toppen (de øverste ca. 20 cm) af 

pløjelaget til vandsoldning med henblik på at indvinde yderligere genstandsmateriale 

til belysning af bopladsaktiviteter samt eventuelle afgrænsninger af aktivitetsområder. 

40 af jordprøverne blev systematisk udtaget med 2-3 m´s mellemrum i den nordlige 

del af det fremrekognoscerede aktivitetsområde. Prøverne blev udlagt over et areal på 

ca. 8,5 x 20 m (henholdsvis øst-vest og nord-syd). Desuden blev der taget 7 reference-

jordprøver øst og syd for felt 1 i en afstand på ca. 25-55 m fra de øvrige jordprøver. 

Jordprøverne blev vandsoldet igennem et sold med en maskestørrelse på 4 mm.  

 

Alle oldsager og al dokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark. 

 

Undersøgelsens resultater 

På felt 1 blev registreret en del stolpehuller og gruber samt observeret indtil flere 

mulige strukturer bestående af dobbeltsatte, ensartede stolper, som kan udgøre de 

jordgravede spor efter en bestemt type konstruktion af uvis funktion. Den senneolitiske 

hustomt på Bakkebølle-lokaliteten kan have været en enkeltgård, dog er det muligt, at 

der på arealerne vest (under eksisterende bebyggelse) og nord (under vejareal samt på 

opdyrket mark) for lokaliteten kan have ligget flere samtidige gårde. 

 

På felt 1 udgøres en stor del af fundene af de fremrekognoscerede genstande (i alt 25 

diverse flintgenstande) fra pløjelaget. Ved rekognosceringen blev fundet to skrabere, 

15 afslag, heraf et afslag med slibning på den ene side, tre stykker brændt flint, ét 

stykke flintflis, én flækkekniv samt tre stykker flint med brugsspor. De øvrige 

flintgenstande i dette område, som udgøres af to afslag og et stykke naturflint med 

brugsspor, er fremkommet dels i anlæg (stolpehuller og gruber) og som løsfund på felt 

1’s afrømmede flade. Et enkelt lille stykke keramik er fundet i en grube på feltet. Det 

formodes, at alle genstandene fra felt 1 (både fra pløjelag og afrømmet felt) med 
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rimelig sandsynlighed kan knyttes til den senneolitiske boplads. Flintgenstandene fra 

felt 1 kan karakteriseres som bopladsflint. Der er fundet en del afslag fra forarbejdning 

af flint, enkelte skrabere samt naturflint med brugsspor, som generelt synes at afspejle 

behovet for nem og hurtig adgang til redskaber forbundet med bopladsaktiviteter. 

 

 

Ved soldning af jordprøverne fremkom mindre afslag, flintflis samt ildpåvirket og 

sintret materiale. I alt blev i jordprøverne fra feltet fundet 29 stykker flintflis, 9 

Figur 6. Felt 1 samt søgegrøfterne fra forundersøgelsen er markeret med rød stiplet linje. Indenfor det 

afrømmede område ses stolpehuller og gruber med sort streg. Til venstre for felt 1 ses opmålingerne 

fra den tidligere udgravede lokalitet SMV 7720 Bakkebølle, beliggende umiddelbart vest for felt 1. 
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flintafslag, 1 stykke behugget naturflint, 18 stykker brændt flint og 7 stykker brændt 

eller sintret ler. I referenceprøverne fremkom 2 stykker flintflis. 

 

Figur 7. Under udgravningen blev systematisk udtaget jordprøver til soldning fra pløjelaget fra et 

område umiddelbart udfor hustomten fundet på den tilstødende matrikel. I prøverne blev udsorteret 0-7 

fund pr. prøve. 

 

En stor del af det fremsoldede materiale bestod af ildpåvirket materiale (brændt flint 

og ler). Ved sammenligning med referenceprøverne kunne erkendes en større 

forekomst af muligt antropogent materiale i jordprøverne fra felt 1. Fundforekomsten i 

jordprøverne afspejler en øget aktivitet på felt 1. Fundene fra jordprøverne har 

suppleret rekognosceringsfundene med små genstande som flintflis, der afspejler 

produktion af flintredskaber på lokaliteten. Dog kan der ikke iagttages nogen direkte 
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sammenhænge mellem jordgravede anlæg med fund og fund fra pløjelaget. 

 

 

De fremrekognoscerede fund synes at have den største spredning i retningen nord-syd. 

9 af de 25 fremrekognoscerede genstande fremkom syd for felt 1, hvor der i 

undergrundsniveau kunne registreres en muldopfyldt lavning. På ældre kortmateriale 

(orto- og luftfoto) fremgår det, at der på arealet har været forskellige pløjeretninger, - 

dvs. både øst-vest og nord-syd. Det kan tænkes, at fundfordelingen enten skyldes 

henkastning af affald i lavningen, som har ligget på kanten af bopladsen, eller at 

jorderosion samt landbrugsaktivitet har flyttet nogle genstande fra bopladsområdet 

ned ad skråningen mod syd, som her har en hældning på ca. 2 %. 

 

 

Sammenfatning 

Rekognosceringen har på en ressourceeffektiv måde bibragt et væsentligt 

baggrundskort i forhold til at udskille et aktivitetsområde. Jordprøvefundene synes at 

bekræfte billedet af aktivitetsområdet og supplere med små genstande som oftest ikke 

opdages ved rekognoscering. De erkendte anlæg er karakteriseret som stolpehuller og 

gruber. Nogle af stolpehullerne kan udskilles i par, som kan have udgjort de 

jordgravede stolper i en konstruktion af uvis funktion. Der kunne ikke udskilles 

yderligere toskibede konstruktioner, og den senneolitiske hustomt på den tilstødende 

matrikel kan have været en enkeltgård, omend yderligere tilknyttede bopladsspor kan 

befinde sig nord for arealet. 

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 16-12-2015 

Pernille Rohde Sloth 

Arkæolog 
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