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KNV188 St. Røttinge, Snesere sogn, Bårse herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 

05.02.11.  

 

Kampagne: 21-07-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/KNV-0013 

Beretning for forundersøgelse af et ialt 18250 m2 fordelt på 1300m vejstykke og 3 

møllepladser på hver 2850 m2.  Arealet udgør en del af matr. nr. 1g, Engelholm Hgd, 

Snesere. Forundersøgelsen blev udført forud for opførelse af 3 vindmøller samt 

servicevej. Forundersøgelsens identifikation er KNV00188, Kampange 20-07-2014. 

Der blev ved forundersøgelsen konstateret ganske få jordfaste anlæg dateret til 

oldtid, hvilket ikke giver anledning til yderligere undersøgelser. Forundersøgelsen 

blev udført af arkæolog Jesper Bork og arkæolog Emil Winther Struve for Museum 

Sydøstdanmark i juli 2014. Ansvarlig museumsinspektør var Kasper Wurr Stjernqvist. 

 

 

Oversigtskort med søgegrøfter markeret med rødt.  
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Abstract 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Arkæologisk forundersøgelse af areal udlagt til opførelse af vindmøller. Ved udlægning af søgegrøfter inden for tre 

mindre felter på tre bakketoppe syd for St. Røttinge kunne sparsomme spor efter forhistorisk aktivitet erkendes. Mest 

markant konstateredes et dårligt bevaret kogegrubefelt på den sydligste af ovenfor nævnte bakketoppe. 

Kogegrubefeltet fremstår efter undersøgelsen uafgrænset, men det blev ved undersøgelse af tracé til kørevej mellem 

de enkelte felter erkendt, at det strækker sig nord for plateauet, hvor landskabet falder mod en mindre lavning. 

Enkelte kogegruber kunne således erkendes i bevarede vådbundslag i lavningen. Kogegrubefeltet dateres bredt til 

yngre bronzealder.  

 

Undersøgelsens forhistorie 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Forud for opførelse af tre vindmøller i terrænnet mellem Bårse i syd og St. Røttinge i nord, er Museum Sydøstdanmark 

blevet kontaktet med henblik på en vurdering af mulighederne for bevarede spor efter aktivitet i oldtiden. Det af 

anlægsarbejde berørte område dækker over et samlet areal på i alt 18.250 m2 fordelt på 1.300 meter kørevej samt tre 

møllepladser på hver 2.850 m2. 

 

Museet vurderer på baggrund af såvel områdets topografi som tidligere erkendte spor efter begravelser samt 

bopladsområder på umiddelbart tilstødende arealer, at en arkæologisk forundersøgelse er nødvendig forud for 

anlægsarbejdet  

 

Administrative data 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Museum Sydøstdanmark kontaktes pr. 03-04-2014 af European Energy med henblik på udfærdigelse af budget for 

arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af vindmøller. 

 

Budget udarbejdes og indsendes pr. 08-04-2014 til godkendelse i Kulturstyrelsen. 

Godkendeles af budget modtages fra Kulturstyrelsen pr. 29-04-2014 og fra European Energy pr. 14-05-2014. 

 

Udgravningsarbejdet påbegyndes 21-07-2014 og afsluttes 25-07-2014. 
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Topografi, terræn og undergrund 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Det berørte areal strækker sig over tre plateauer med mellemliggende lavere områder. Ved undersøgelsen 

konstateredes, at undergrunden på plateauerne udgjordes af vekslende områder af ler og gruset sand. I lavningerne 

konstateredes vådbundsafleringer af vekslende dybde efter nu bortdrænede vådområder. Egentlig tørvedannelse 

kunne dog ikke erkendes.  

 

Målesystem 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Søgegrøfter og anlægsspor er opmålt med 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 til MapInfo-tabeller ved hjælp af MapDigi.  

 

Øvrige data 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Forundersøgelsen blev gennemført i perioden fra 21.07.2014  til 25.07.2014. Vejret var hovedsageligt præget af høj 

solskin, temperatur ca. 25 grader;  vejrforholdene havde ingen indflydelse på forundersøgelsens resultater. Deltagere 

var arkæolog Jesper Bork som daglig leder og arkæolog Emil Winther Struve. Ansvarlig museuimsinspektør var Kasper 

Wurr Stjernquist. Søgegrøfterne blev trukket af en ca. 20 t maskine på bælter af mærket Komatzu og leveret gennem 

entreprenørfirmaet Arkil. Maskinen var monteret med en 2 m bred planeringsskovl.  

Dokumentation i form af anlægslister, anlægsbeskrivelser, fotolister og fundlister er indtastet i MUD. Indtastningen af 

data samt beskrivelsen af forundersøgelsens fundmateriale er udført af Jesper Bork.  

 

Udgravningsmetode 

 

Kampagne: 21-07-2014 

På forundersøgelsens areal blev der på hver af de tre møllepladser udlagt søgegrøfter i retningen omtrent sydvest-

nordøst med en indbyrdes afstand på ca. 15 m, hvormed fire søgegrøfter af ca. 35 meters længde blev trukket på hver 

enkelt felt. I de to vejtracéer mellem de enkelte møllepladser udlages i hver en enkelt grøft i tracéets længde. Således 

udlages i alt 14 søgegrøfter med en samlet længde på 942 meter og et samlet areal på 1884 m2. 

De udlagte søgegrøfter med erkendte anlæg indmåltes med GPS. Yderligere fotodokumenteredes det undersøgte 

område. Enkelte forhistoriske anlæg blev undersøgt med spade, hvorved det kunne konstateres, at bevaringsgraden af 
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anlæggene på lokaliteten var for dårlig til egentlig udgravning af disse. 

 

Ved undersøgelsen fremkom kun sparsomme spor fra oldtiden, hvormed yderligere undersøgelse samt 

dokumentation ikke vurderedes nødvendig. 

 

 

Ortofoto med søgegrøfter markeret med rødt. ©KMS og Museum Sydøstdanmark 2014 

  

 

Undersøgelsens resultater 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Ud af det af anlægsarbejdet samlede berørte areal på 28500 m2 blev de 1884 m2 afdækket i forundersøgelsens 

søgegrøfter. Afdækningsprocenten er dermed på 6,6%. Det relativt lave tal skal ses i lyset af, at en stor del af den 

projekterede kørevej ved museets ankomst til arealet allerede fremstod som etableret markvej i anvendelse til 

markarbejde på de omkringliggende arealer. Det er museets vurdering, at det ikke var logistisk muligt at bortgrave den 

eksisterende markvej, ligesom det må forventes, at eventuelle forhistoriske anlæg under vejen vil være ødelagte af 

påvirkningen af den tunge trafik fra landbrugsmaskiner. 

 

Der blev i alt registreret 27 anlæg med selvstændigt anlægsnummer. Anlægssporene omfatter 4 vådområder, 3 

gruber, 1 grubekompleks,1 stolpehul, 4 recente nedgravninger samt 13 kogegruber. Under det resterende 

anlægsnummer gemmer sig en samlet registrering af alle erkendte dræn. 

De registrerede forhistoriske anlæg tolkes som illustrerende en sparsom og spredt aktivitet på det berørte areal, 

hvoraf størstedelen ikke kan dateres nærmere inden for oldtiden. Undtagelsen fra dette er de 13 kogestensgruber, 
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der næsten alle koncentrerer sig omkring toppen af plateauet ved den sydligste mølleplads, samt lavningen 

umiddelbart nord herfor. Kogegruberne, som desværre er yderst dårligt bevarede grundet moderne dyrkning af 

arealet, synes ud fra placering i søgegrøfterne at ligge i et bælte fra plateauet ned mod vådområdet, hvormed der kan 

være tale om et kogegrubefelt enten bestående af spredte kogegruber, eller kogegruber udlagt i flere lineære forløb. 

Dermed foreslås en datering af aktiviteterne til yngre bronzealder. Den dårlige bevaringsgrad af anlæggende 

umuliggør sikre konklusionener omkring kogegrubefeltets struktur og det vurderedes, at yderligere udvidelser af 

søgegrøfterne ikke ville bidrage til forståelsen af feltets struktur. Kogegrubefeltet kan dermed ikke betegnes som 

værende afgrænset i sin udbredelse. En mulighed er, at det strækker sig i et videre forløb mod endnu en lavning syd 

for det undersøgte plateau, mens det også kunne være en mulighed, at kogegruberne knytter sig til en endnu ikke 

erkendt begravelse på plateauet uden for det af anlægsarbejdet berørte areal. 

 

For undersøgelsens helhed kan det, som det gør sig gældende med kogegrubefeltet, konstateres, at anlæg erkendt 

ved forundersøgelsen er så fåtallige og spredte, at Museum Sydøstdanmark ikke kan relatere undersøgelsesområdet 

til de tidligere kendte lokaliteter i området. 

 

 

 Oversigt over Kogegruber markeret med rødt på den sydøstligste mølleplads. 

 



7 

 

 

 

 

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

 

Kampagne: 21-07-2014 

Ved Museum Sydøstdanmarks undersøgelser på lokaliten er begrænsede spor efter forhistorisk aktivitet erkendt. 

Yderligere undersøgelser på det af anlægsarbejdet berørte areal vurderes derfor ikke som værende nødvendige. I 

forbindelse med de erkendte kogegruber på den sydligste mølleplads anbefales det, at der forud for fremtidigt 

anlægsarbejde på tilstødende arealer foretages yderligere arkæologiske undersøgelser med henblik på såvel en 

afgrænsning af aktivitetsområdet som en afklaring af dets udnyttelse af landskabets topografi og af dets eventuelle 

tilknytning til yderligere forhistoriske anlæg.  

 

Jesper Bork 

Arkæolog 

 

Museum Sydøstdanmark d. 10-03-2015 

 

 

________________________________________________________ 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 21-07-2014  

A1 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

A2 Naturfænomen Vådområde Udateret     

A3 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Udateret     

A4 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Udateret     

A5 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Udateret     

A6 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nutid     

A7 Grube Grubekompleks Oldtid     

A8 Grube Grube Oldtid     

A9 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid     

A10 Grube Grube Oldtid     

A11 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

A12 Naturfænomen Vådområde Udateret     

A13 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

A14 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

A15 Naturfænomen Vådområde Udateret     

A16 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

A17 Naturfænomen Vådområde Udateret     

A18 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

A19 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

A20 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

A21 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 
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A22 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

A23 Grube Grube Oldtid     

A24 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

A25 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

A26 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

A27 Grube Koge-/ildgrube Yngre 

Bronzealder 

    

G1 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G2 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G3 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G4 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G5 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G6 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G7 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G8 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G9 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G10 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G11 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G12 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G13 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid     

G14 Udgravningstek Søgegrøft Nutid     
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nisk 

 

Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 21-07-2014  

188/1 Kogegrube i 

den østlige 

del af 

området 

   digitalt foto 25-07-2014 Jesper Bork 

188/2 Arbejdsfoto    digitalt foto 25-07-2014 Emil  

Winther 

Struve 

188/3 Grøft med 

kogegrube i 

den østlige 

del af 

området 

   digitalt foto 25-07-2014 Jesper Bork 

188/4 Oversigt    digitalt foto 25-07-2014 Jesper Bork 

188/5 Oversigt    digitalt foto 25-07-2014 Jesper Bork 

188/6 Oversigt    digitalt foto 25-07-2014 Jesper Bork 

188/7 Oversigt    digitalt foto 25-07-2014 Emil  

Winther 

Struve 

188/8 Oversigt    digitalt foto 25-07-2014 Emil  

Winther 

Struve 

188/9 Oversigt    digitalt foto 25-07-2014 Emil  

Winther 

Struve 

188/10 Oversigt    digitalt foto 25-07-2014 Emil  

Winther 

Struve 

 


