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Beretning for forundersøgelse af 10.360m2 svarende til lokalplansområde B05.08.01 

forud for anlæggelse af Børneinstitution vest for Neder Vindinge. 

Forundersøgelsen blev udført af Overinspektør Kasper Wurr Stjernqvist. Opmåling 
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Abstract 

Arkæologisk forundersøgelse af Lokalplan B05.08.01 i Neder Vindinge. Ved udlægning af søgegrøfter fremkom spredte 

spor af forhistorisk aktivitet. Mest markant er et område i det nordøstlige hjørne af forundersøgelsesarealet som 

tolkes som værende udkanten af et bopladsområde der strækker sig mod øst og nord.  

 

Undersøgelsens forhistorie 

Vordingborg Kommune har i forbindelse med opførelsen af en børneinstitution ønsket at for anlægsområdet 

forundersøgt for arkæologiske værdier. Der er ikke tidigere udført arkæologiske undersøgelser i nærområdet men 

museet har alligevel på baggrund af arealets topografi anbefalet forundersøgelsen. 

Nærværende beretning dækker forundersøgelsen foretaget på det af Vordingborg Kommune afsatte areale svarende 

til Lokalplan B05.08.01.  

 

Figur 1: Oversigtskort med markering (rød firkant) over forundersøgelsesarealet. 

Administrative data 

Museum Sydøstdanmark har udført forundersøgelsen for Vordingborg Kommune med henblik på at udtale sig om det 

angivne areal efter Museumslovens §25. 

 

06/2/2013  Museet modtager anmodning om budget til forundersøgelsen. 

14/3/2013  Museet har sender budget til godkendelse hos KS 

22/3/2013  KS sender godkendelse af budget til Museum Sydøstdanmark 

22/3/2013  Museet sender budget til bygherre til godkendelse 

06/5/2013  Udgravning Startet  

07/5/2013  Udgravning afsluttet 
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23/5/2013  Museet sender mail med frigivelse til Bygherre 

 

Vordingborg Kommune har bekostet forundersøgelsen og Museum Sydøstdanmark er ansvarlig for forundersøgelsen. 

Original dokumentation, oldsager og korrespondance opbevares på Museum Sydøstdanmark. 

 

 

Topografi, terræn og undergrund 

Arealet for forundersøgelsen ligger på et meget let vestligt skrånende plateau i den nordøstlige udkant af Neder 

Vindinge, umiddelbart nord for Vordingborg. Landsbyen Neder Vindinge har ingen middelalderlig kirke, men er en del 

af Kastrup Sogn. 

På ældre kortmateriale ses en mindre markevej der går gennem forundersøgelsesområdet, denne fandtes der dog 

ingen spor af ved selve forundersøgelsen. 

Undergrunden var hovedsageligt bestående af let sandet ler med områder der var mere gruset.  

 

Figur 2: Højemaalebordsblad med markering af søgegrøfter (røde streger) og de nærmeste kendte arkæologiske lokaliteter (pink 
prikker). 
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Målesystem 

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 af Arkæolog David Brinck.  

 

Figur 3: Opmlingsplan over forundersøgelsen. Dræn (blå), Gruber (gul og Stolpehuller (Grøn). 

Øvrige data 

Forundersøgelsen blev gennemført fra 06/05/2013 til 07/05/2013. På forundersøgelsen deltog udgravningsleder 

Museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqvist og Arkæolog David Brink. 

Grravearbejdet blv foretaget af en 22 tons gravemaskine på kørebælter og både maskine og maskinfører Herluf kom 

fra Arkil A/S. 

Vejret var i perioden fint med sol og ingen nedbør. 

Der er ikke foretaget særlige formidlingsmæssige tiltag.  

 

Udgravningsmetode 

På forundersøgelsens areal blev der udlagt 9 søgegrøfter i retningen omtrent nord-syd med en indbyrdes afstand på 

ca. 12m. Således udlages i alt en samlet længde på 649m søgegrøfter og et samlet areal på 1362 m2 blev afdækket. De 

udlagte søgegrøfter samt erkendte anlæg blev indmålt med GPS. Alle forhistoriske anlæg blev undersøgt med spade 

og profiltegnet 

Ved undersøgelsen fremkom kun sparsomme spor fra oldtiden, hvorfor udvidet arkæologiske undersøgelser på dette 

areal ikke blev vurderet at være nødvendige. 
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Undersøgelsens resultater 

Ud af anlægsarbejdets samlede berørte areal på 10.360m2 blev de 1.362m2 afdækket i forundersøgelsens 

søgegrøfter. Afdækningsprocenten er dermed på 13,1%. 

 

Der blev i alt registreret 44 anlæg med selvstændigt anlægsnummer. Anlægssporene omfatter  7 gruber, 6 stolpehuller 

og 31 dræn. 

 

De registrerede forhistoriske anlæg findes næsten alle i forundersøgelsens østlige søgegrøfter, især i den østligste 

hvor der findes en koncentration af stolpehuller. 

Der fremkom ingen fund ved forundersøgelsen. 

 

 

Figur 4: Opmlingsplan over nordøsthjørnet af forundersøgelsen. Dræn (blå), Gruber (gul og Stolpehuller (Grøn). 

Anlægssporene tolkes som den spredte aktivitet der typisk vil findes i udkanten af et bopladsområde i oldtiden. De 

spredte stolpehuller kan muligvis tolkes som rester af en huskonstruktion, men størstedelen af huset ligger derved 

udenfor det forundersøgte område. 

En nærmere datering er ikke mulig da der hverken blev udtaget prøver til C14 datering eller fremkom nogen fund og 

det er ikke muligt at datere det eventuelle hus udfra en typologisk datering. Alle gruber og stolpehuller havde dog 

karakter af oldtid. 

Det er desværre heller ikke muligt at se anlæggene i sammenhæng med tidligere registrerede  fund i området, da der 

ikke findes sådanne i umiddelbar nærhed af det undersøgte areal. 

 

Det må dog formodes at en boplads strækker sig fra dette område og mod øst samt nordøst. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet 
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Forundersøgelsesområdet fremkom ikke med væsentlige fortidsminder i en sådan grad at en egentlig arkæologisk 

udgravning var påkrævet. De tilstødende arealer kan dog godt indeholde væsentlige fortidsminder, især øst for 

nærværende område. Museet anbefaler derfor at omkring liggende arealer forundersøges for jordarbejder.  

 

 

 

 

Overinspektør 

Kasper Wurr Stjernqvist for 

 

Museum Sydøstdanmark d. 01-09-2015 
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Anlægsliste 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 06-05-2013  

A1 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

   A46 

A2 Stolpehul  Oldtid-Oldtid     

A3 Stolpehul  Oldtid-Oldtid     

A4 Stolpehul  Oldtid-Oldtid     

A5 Stolpehul  Oldtid-Oldtid     

A6 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A7 Grube  Oldtid-Oldtid     

A8 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A9 Grube  Oldtid-Oldtid     

A10 Grube  Oldtid-Oldtid     

A11 Grube  Oldtid-Oldtid     

A12 Grube  Nyere tid (1661 - )-Nutid     

A13 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A14 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A15 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A16 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A17 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A18 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A19 Stolpehul  Oldtid-Oldtid     

A20 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A21 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 
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A22 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A23 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A24 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A25 Grube  Oldtid-Oldtid     

A26 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A27 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A28 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A29 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A30 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A31 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A32 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A33 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A34 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A35 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A36 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A37 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A38 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A39 Udgår Muldrest Nutid-Nutid     

A40 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A41 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 
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A42 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A43 Udgår Muldrest Nutid-Nutid     

A44 Udgår Muldrest Nutid-Nutid     

A45 Grube  Oldtid-Oldtid     

A46 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

  A1  

A47 Udgår Muldrest Nutid-Nutid     

A48 Udgår Muldrest Nutid-Nutid     

A49 Stolpehul  Oldtid-Oldtid     
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 Anlægsbeskrivelse 

A1 

Vandteknisk anlæg, Dræn, Nyere tid (1661 - )-Nyere 

tid (1661 - ) 

TEST 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:  A46 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A2 

Stolpehul, Oldtid-Oldtid 

Cirkulært anlæg 47cm i diameter. 

Dybde 18cm 

Snittet øst til vest. 

Anlægget består af et enkelt lag over to lag 

undergrund og har en lettere rundbundet karakter. 

1. Brungråt, homogent sandet muld med 

trækulsnister. 

2. Gult ler. 

3. Gruset sand 

Tolkning: Stolpehul. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A3 

Stolpehul, Oldtid-Oldtid 

Cirkulært anlæg 51cm i diameter. 

Dybde 18cm 

Snittet nord til syd. 

Anlægget består af et enkelt lag over to lag 

undergrund og har en lettere rundbundet karakter. 

1. Brungråt, homogent sandet muld med 

trækulsnister. 

2.  Gult ler. 

3. Gruset sand 

Tolkning: Stolpehul. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A4 

Stolpehul, Oldtid-Oldtid 

Cirkulært anlæg 52cm i diameter. 

Dybde 18cm 

Snittet nordøst til sydvest. 

Anlægget består af et enkelt lag over to lag 

undergrund og har en lettere rundbundet karakter. 

Hænger sammen med A49. 

1. Brungråt, homogent sandet muld med 

trækulsnister. 

2.  Gult ler. 

3. Gruset sand 

Tolkning: Stolpehul. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A5 

Stolpehul, Oldtid-Oldtid 

Ovalt anlæg 59x47cm. 

Dybde 6cm 

Snittet sydvest til nordøst. 

Anlægget består af et enkelt lag overundergrund og 

har en bund af flad karakter. 

1. Brungråt, homogent sandet muld med trækulsnister 

og masser af sten. 

2.  Gruset sand. 

Tolkning: Stolpehul. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A7 

Grube, Oldtid-Oldtid 

Cirkulært anlæg 80cm i diameter. 

Dybde 14cm 

Snittet vest til øst. 

Anlægget består af et enkelt lag over undergrund og 

har en lettere rundbundet karakter. 

1. Brungråt, homogent meget let sandet og ret leret 

muld med trækulsnister og lidt brændt ler. Skarpt 

afgrænset i bunden 

2.  Brungult ler. 

Tolkning: Bund af grube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A9 

Grube, Oldtid-Oldtid 

Ovalt anlæg 163x63cm. 

Dybde 38cm 

Snittet nordøst til sydvest. 

Anlægget består af et enkelt lag overu to lag 

undergrund og har en bund af rund karakter. 

1. Brungråt, homogent sandet muld med 

trækulsnister. 

2.  Gult ler. 

3. Gruset sand 

Tolkning: Grube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A10 

Grube, Oldtid-Oldtid 

Ovalt anlæg ca. 125x84 cm 

Dybde 6cm 

Snittet nordvest til sydøst. 

Anlægget består af et enkelt lag over undergrund og 

har en fladbundet karakter. 

1. Brungrå, heterogen blanding af 2 og let sandet og 

humøst ler. Iblandet lidt trækulsnister og flere mindre 

sten. 

2 Gulbrunt let sandet ler. 

Tolkning: Bund af grube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A11 

Grube, Oldtid-Oldtid 

Ovalt anlæg ca. 142x86 cm 

Dybde 10cm 

Snittet vest til øst 

Anlægget består af et enkelt lag over undergrund og 

har en fladbundet karakter. 

1. Brungrå, heterogen blanding af 2 og let sandet og 

humøst ler. Iblandet lidt trækulsnister og lidt mindre 

sten. 

2 Gulbrunt let sandet ler. 

Tolkning: Bund af grube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

A12 

Grube, Nyere tid (1661 - )-Nutid 

Recent opfyld. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A19 

Stolpehul, Oldtid-Oldtid 

Ovalt anlæg ca. 50x24cm cm 

Dybde 28cm 

Snittet øst til vest. 

Anlægget består af et enkelt lag over undergrund og 

har en spidsbundet karakter. 

1. Brungrå, homogent let sandet og leret humøst 

muld. 

2 Brungult let sandet ler. 

Tolkning: Stolpehul. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:    

A25 

Grube, Oldtid-Oldtid 

Anlæg der springer ud af profilen. 

Dybde 18cm 

Snittet vest til øst. 

Anlægget består af et enkelt lag over undergrund og 

har en fladbundet karakter. 

1. Lyst til gråt homogent let sandet og meget let leret 

muld. Dog noget nedsivet i bunden. 

2 Brungult meget sandet ler. 

Tolkning: Bund af grube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:    

A45 

Grube, Oldtid-Oldtid 

Amorft anlæge ca. 132x48cm 

Dybde 22cm 

Snittet vest til øst. 

Anlægget består af et enkelt lag over undergrund og 

har en noget forskelligartet bund karakter. 

1. Brungrå, heterogen blanding af 2 og let sandet og 

humøst ler. Iblandet lidt trækulsnister og flere mindre 

sten. 

2 Gulbrunt let sandet ler. 

Tolkning: Bund af grube. Der er ikke fundet nogen tegn 

på at anlægget skal opdeles i flere lagfølger eller 

anlæg. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:    

A46 

Vandteknisk anlæg, Dræn, Nyere tid (1661 - )-Nyere 

tid (1661 - ) 

TEST 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: A1 

Fund:    

A47 

Udgår, Muldrest, Nutid-Nutid 

Eftersøgt men ikke fundet tegn på at anlægget er et 

kulturlag. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:    

A49 

Stolpehul, Oldtid-Oldtid 

Ovalt anlæg 75x56cm. 

Dybde 34cm 

Snittet nordøst til sydvest. 

Anlægget består af et enkelt lag over to lag 

undergrund og har en bund af noget ujævn karakter. 

Hænger sammen med A4. 

1. Brungråt, homogent sandet muld med 

trækulsnister. 

2.  Gult ler. 

3. Gruset sand 

Tolkning: Stolpehul. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:    



 
 

Tegningsliste 

Tegning Målest

ok 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 06-05-2013  

T1 1:20 Profiltegning   Profiltegning og 

beskrivelser af 

snittede anlæg 

06-05-

2013 

Kasper  

Stjernqvist 

 

 

Fotoliste 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 06-05-2013  

1/1 Oversigt, 

opstart 

   digitalt foto 06-05-2013 Kasper  Stjernqvist 
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Fotokontaktark 

 


