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Abstract 

Ved forundesøgelse af et ca. 2 ha stort areal ved Høvdingegården i Hårlev blev der trukket 8 

søgegrøfter og registreret 55 anlægsspor. Til oldtiden kan henføres 18 kogegruber, 17 gruber 

(heraf 1 med keramik fra yngre bronzealder), 5 stolpehuller, 2 kulturlag, samt 1 mulig brønd med 

bronzealderkeramik. Fra nyere tid fandtes adskillige dræn og spor efter en rørlagt å.    
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Undersøgelsens forhistorie 

I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for matrikel nr. 16a Hårlev By, Hårlev (Stevns 

Kommune Lokalplan nr. 165) udførte Museum Sydøstdanmark en arkivalsk kontrol: 

Kontrollen viste, at der er i området er flere kendte arkæologiske fund og lokaliteter. På grænsen 

mellem matrikel nr. 16a og 16c er fundet et fæste fra en flintdolk fra yngre stenalder. På de 

omkringliggende marker er også gjort en del af fund af våben og redskaber fra yngre stenalder 

samt udgravet bopladsspor fra samme periode. Derudover er der i området registreret en del 

gravhøje. På baggrund af den arkivalske kontrol anbefalede museet en forundersøgelse. 

 

 

Kort over Hårlev, med undersøgelsesarealet markeret med rødt. 

 

D. 5. januar kontaktede bygherren museet og bad om at få udført en arkæologisk forundersøgelse 

af et areal på 1,5 ha. 

Der blev indsendt et budget til Slots- og Kulturstyrelsen, som blev godkendt d. 8. februar 2016. 

Museet holdt et kort møde med bygherren og orienterede om museumsloven og de forskellige 

scenarier en forundersøgelse kunne lede til, hvorefter bygherre godkendte budgettet d. 11. 

februar.  
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Administrative data 

Forundersøgelsen blev udført af Museum Sydøstdanmark. Originaldokumentation samt fund 

opbevares på museet. 

Bygherre var Lene Juul, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev. Undersøgelsen blev finansieret af bygherren 

(jævnfør museumslovens §27).  

 

Øvrige data 

Feltarbejdet blev udført d. 23. og 24. februar 2017. 

Ansvarlig leder var museumsinspektør Jonas Christensen, der også varetog den daglige ledelse. 

Derudover deltog museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqwist i feltarbejdet. Beretningen er 

udarbejdet af Jonas Christensen. 

Muldafrømningen blev foretaget med en 20 tons gravemaskine med rabatskovl. Bygherre stillede 

selv gravemaskine til rådighed (Entreprenørfirmaet JLJ ApS).  

 

Topografi, terræn og undergrund 

Det berørte areal ligger i et let skrånende terræn i kote 18, der falder mod sydøst, et par kilometer 

nordvest for Tryggevælde Å. Knapt 400 meter mod syd løber en mindre å mellem Uglemosen mod 

sydvest og Tryggevælde Å. Undergrunden bestod af gulbrunt ler.  

 

Målesystem 

Alle anlæg og grøfter er indmålt med GPS i projektionen Euref89 og med koter i DVR90.  
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Udgravningsmetode 

Med gravemaskinen blev der udlagt 4 lange og 4 mindre søgegrøfter (G1-G8) med 12-15 meter i 

mellem. Grøfterne blev orienteret NNØ, ud fra orinteringen af G1 der fulgte en planlagt vej på 

arealet. I den vestlige side af arealet lå et ryddet læbælte, som betød at denne del var omrodet og 

svær at undersøge. Grøft 8 blev lagt for at eftersøge en overpløjet høj (050106-25). 

Alle anlæg blev nummereret fortløbende under prøvegravningen (A1-A55, se Anlægslisten). 

Anlæggene blev beskrevet i fladen og de fleste gravet med spade. Kun udvalgte anlæg blev tegnet 

i snit (se Tegningslisten). 

Alle anlæg blev opmålt med GPS. GIS data er efterfølgende transformeret til MapInfo tabeller ved 

hjælp af Map Digi og behandlet i MapInfo. 

Der blev gjort 2 fund (se Fundlisten) og udtaget 1 trækulsprøve (se Prøvelisten). 

Der blev taget 19 fotos undervejs, samt et billede af X2 efterfølgende (se Fotolisten). 

Beskrivelser af anlæg, fund og fotos er indskrevet i MUD.  

 

Undersøgelsens resultater 

Ved forundersøgelsen blev der undersøgt at areal på ca. 2 hektar og registreret 55 anlægsspor, 

heraf 18 kogegruber, 17 gruber, 5 stolpehuller, 2 kulturlag, 1 mulig brønd samt adskillige dræn og 

spor efter en rørlagt å. 

 

De fleste anlæg kunne ikke dateres, men kogegruber, gruber og stolpehuller havde alle 

oldtidskarakter, og skal formentlig dateres til en periode i oldtiden. Alle dræn og den rørlagte å 

kan dateres til Nyere tid. Tre anlæg skal omtales nærmere: 

 

A38: En cirkulær grube med lodrette sider skal formentlig tolkes som en brønd. Den indeholdt 

keramik som ud fra brændingen og magringen kan dateres til bronzealderen (1800-500 f.Kr.). 

  

A44: Kogegrube med fund af keramik, som ud fra 

ornamenteringen med vulster skal dateres til yngre 

bronzealder (1100-500 f.Kr.). Se billedet til højre. 
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A55: Et fyldskifte i grøft 8, der blev gravet for at søge efter spor af en overpløjet høj (050106-25), 

der lå i den nu nedrevne Høvdingegårds have. I 1937 lå højen i en hønsegård og var noget 

udjævnet, men tilbage i 1875 var den 18 skridt i tværmål og 2,5 alen høj. Laget kunne desværre 

ikke dateres, men lå under opfyld fra nyere tid indeholdende muld og undergrundsler. Der blev 

udtaget en trækulsprøve til eventuel senere datering, men ud fra den begrænsede undersøgelse 

må det konstateres, at der ikke kunne findes spor af gravhøjen. 

 

 

Profil i Grøft 8, i bunden ses fyldskifte A55. 

 

 

Anlægsporene med kogegruber og gruber tyder altså på, at der ligger en boplads fra oldtiden i 

nærheden af det undersøgte areal. Fund af bronzealderkeramik i to anlæg kunne tyde på at 

bopladsen skal dateres til bronzealderen.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Det undersøgte areal er frigivet til anlægsarbejde og museet agter ikke at foretage sig mere i 

sagen. De registrerede anlægsspor tyder på at der ligger en boplads i nærheden.  
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Kort over anlæg og grøfter 
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Anlægsliste 

Anr Type Datering Beskrivelse 

A1 Kogegrube Oldtid Sortbrunt humøst ler med trækul og pletter af rødbrændt ler. 

Dybde 6 cm. 

A2 Kulturlag Oldtid Brungråt ler med spredte trækulsnister og enkelte sten.  

A3 Kogegrube Oldtid Bund af kogegrube. Sortbrunt humøst ler med trækul. Nedgravet i 

A2. 

A4 Kogegrube Oldtid Sortbrunt og gråbrunt humøst ler med trækul og spredte 

ildskørnede sten. 

A5 Kogegrube Oldtid Bund af kogegrube. Sortbrunt humøst ler med ildskørnede sten.  

A6 Kogegrube Oldtid Rest af kogegrube. Sortbrunt humøst ler med trækul. 

A7 Dræn Nyere tid (1661 - )   

A8 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler. Diffust afgrænset fra undergrunden.  

A9 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler.  

A10 Dræn Nyere tid (1661 - )   

A11 Rørlagt å Nyere tid (1661 - ) Større område med heterogen gulbrunt undergrundsler med grus 

og småsten. I kanterne en 0,5m bred bane af mørkebrunt muld.  

A12 Dræn Nyere tid (1661 - )   

A13 Dræn Nyere tid (1661 - )   

A14 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler med enkelte flintesten.  

A15 Dræn Nyere tid (1661 - )   

A16 Stolpehul Oldtid Brungråt humøst ler med trækul og nister af rødbrændt ler. Ø 26, 

D 22 cm. 

A17 Kulturlag Oldtid Gråbrunt humøst fedtet ler med spredte sten og enkelte 

trækulsnister. 10-20 cm dybt.  

A18 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler med pletter af gulbrunt ler og enkelte 

trækulsnister. D 35 cm. 

A19 Kogegrube Oldtid Gråbrunt humøst ler med ildskørnede sten og enkelte 

trækulsnister. 

A20 Kogegrube Oldtid Bund af kogegrube. Sortbrunt humøst ler med trækulsnister og 

ildskørnede sten. Ø 40, D 10 cm. 

A21 Stolpehul Oldtid Gråbrunt let humøst ler. D 3 cm. 

A22 Grube Oldtid Spættet brungråt let humøst ler. 
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Anr Type Datering Beskrivelse 

A23 Stolpehul Oldtid Lyst brungråt let humøst ler med få trækulsnister. Ø 27, D 12 cm. 

A24 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler. D 6 cm. 

 

A25 Rørlagt å Nyere tid (1661 - ) Gråbrunt humøst ler med småsten og tegl samt fragment af 

hornmalet fad og søm.  

A26 Kogegrube Oldtid Sortbrunt humøst ler med trækul og spredte ildskørnede sten. 

A27 Kogegrube Oldtid Rektangulær kogegrube. Sortbrunt humøst ler med trækul og 

mange ildskørnede sten.  

A28 Kogegrube Oldtid Rektangulær kogegrube. Sortbrunt humøst ler med trækul og få 

ildskørnede sten. 

A29 Kogegrube Oldtid Sortbrunt humøst ler med trækul og ildskørnede sten.  

A30 Grube Oldtid Lyst brungråt let humøst ler.  

A31 Grube Oldtid Lyst gråbrunt let humøst ler. Skarpt afgrænset. Ø 31, D 11 cm. 

A32 Grube Oldtid Gråbrunt humøst ler med fragmenter af rimelig velbevarede 

knogler. Rundet bund. Dybde 11 cm. 

A33 Stolpehul Oldtid Gråbrunt let humøst ler med enkelte trækulsnister. Rundet bund. 

Dybde 13 cm. 

A34 Kogegrube Oldtid Gråbrunt til sortbrunt humøst ler med trækul.  

A35 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler spættet med rødbrunt ler og med 

skørnede sten.  

A36 Rørlagt å Nyere tid (1661 - ) Gråbrunt humøst ler med småsten og tegl samt flensborgsten. 

Måske opfyld i lavning.  

A37 Grube Oldtid Lyst brungråt let humøst let sandet ler med få trækulsnister. 

A38 Brønd Bronzealder Stor cirkulær grube. Brungråt humøst let sandet ler med 

trækulsnister, nister af rødbrændt ler og lidt keramik i toppen. 

Næsten lodrette sider. Minimum 74 cm dyb (ikke gravet til bunds), 

ingen ændring i fyldet. Stærkt vandførende. Formentlig brønd. 

A39 Kogegrube Oldtid 1) Brungråt let humøst ler. 2) Sortbrunt humøst ler med 

trækulsnister og ildskørnede sten. Tværmål 65, D 34 cm. 

A40 Kogegrube Oldtid Brungråt humøst let leret sand med få trækulsnister, nister af 

rødbrændt ler og partier med fragmenter af ildskørnede sten. 

Sortbrunt ler med ildskørnede sten i bunden. D 40 cm. 

A41 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler med brune pletter. Ø 54, D 25 cm. 
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Anr Type Datering Beskrivelse 

A42 Rørlagt å Nyere tid (1661 - ) Gråbrunt humøst ler med småsten og tegl samt flensborgsten. 

A43 Dræn Oldtid   

A44 Kogegrube Yngre Bronzealder 1) Mørkt gråbrunt humøst ler med spredte ildskørnede sten og 1 

keramikskår. 2) Sortbrunt trækulsholdigt ler med lidt pletter af 

rødbrændt ler. Ø 120, D 26 cm. 

A45 Stolpehul Oldtid Lyst brungråt let humøst ler spættet med brune pletter. Ø 37, D 17 

cm. 

A46 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler. D 6 cm. 

A47 Grube Oldtid Mørkt brungråt let humøst ler. 

A48 Kogegrube Oldtid Sortbrunt humøst ler med trækul og ildskørnede sten. D 35 cm. 

A49 Dræn Nyere tid (1661 - )   

A50 Kogegrube Oldtid Sortbrunt humøst ler med trækul og ildskørnede sten. D 8 cm. 

A51 Grube Oldtid Mørkt gråbrunt humøst let sandet ler med nister af rødbrændt ler 

og ildskørnede sten. Sortbrunt trækulsholdigt ler med mange 

ildskørnede sten i bunden. D 43 cm. 

A52 Grube Oldtid Mørkt gråbrunt humøst let sandet ler med nister af rødbrændt ler 

og enkelte ildskørnede sten. 

A53 Kogegrube Oldtid Sortbrunt humøst ler med trækul og mange ildskørnede sten. 

A54 Grube Oldtid Brungråt let humøst ler med få trækulsnister.  

A55 Fyldskifte Udateret Gråbrunt humøst ler med trækul. 
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Fundliste 

Xnr Anr Genstand Datering Antal Beskrivelse 

X1 A38 Keramik Bronzealder 16 - 2 sideskår af sortbrændt groft magret (inkl småsten på 
1,1 cm i det ene skår) keramik med rødbrændt inderside 
og gråbrændt meget ru yderside. Tværmål: Op til 3 x 4,4 
cm. Tykkelse: 1 cm. 
- 2 fragmenter af sideskår af sortbrændt groft magret 
keramik med gråbrændt yderside. Tværmål: Op til 1,6 x 
2 cm. Tykkelse: 1 cm. 
- 11 sideskår og fragmenter af sideskår af gråbrændt 
groft magret keramik med rødbrændt let glattet 
inderside og rødbrændt ru yderside. Tværmål: 1,6 til 4,6 
cm. Tykkelse: 0,6-0,9 cm. 
- 1 randskår af gråbrændt groft magret keramik med 
rødbrændt let glattet inderside og rødbrændt ru 
yderside. Randen er let udadsvejet og afrundet. Kan 
eventuelt stamme fra en lille kop. Tværmål: 2,4 x 2,6 
cm. Tykkelse: 0,6 cm. 

X2 A44 Keramik, 
ornamenteret 
sideskår 

Yngre 
Bronzealder 

1 - 1 sideskår med overgang til hals af groft magret 
keramik, sortbrændt og glattet på indersiden, 
gråbrændt og beklasket på ydersiden. Ved overgangen 
til halsen ses en 1,6 cm bred vulst med fingerindtryk (5 
stk). Ovenfor vulsten er siden fortyndet og ikke 
beklasket. Tværmål: 9,6 x 7 cm. Tykkelse 1,2 cm, med 
vulst 1,3 cm, hals 0,8 cm. 

 

 

Prøveliste 

Pnr Anr Genstand Datering Antal Beskrivelse 

P1 A55 Trækul Udateret 1  Trækul til datering. 

 

 

Tegningsliste 

 

Tnr Målestok Type Anlæg Dato Tegner 

T1 1:10 Profiltegning A16, A20, A23, A31, A39, A41, 

A44, A45 

24-02-2016 Jonas 

Christensen 
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Fotoliste 

Billed Motiv Anlæg Fund Dato Fotograf 

3197 Gravning af grøfter set fra nord.   24-02-2016 Jonas Christensen 

3199 Kogegrube A27 set fra øst. A27  24-02-2016 Jonas Christensen 

3200 Opmåling i Grøft 1 set fra sydøst.   24-02-2016 Jonas Christensen 

3201 Fuldskifte A55 set ovenfra. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3202 Fuldskifte A55 set ovenfra. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3203 Oversigtsbillede af grøfterne set fra sydøst.   25-02-2016 Jonas Christensen 

3205 Oversigtsbillede af grøfterne set fra syd.   25-02-2016 Jonas Christensen 

3206 Oversigtsbillede af grøfterne set fra 

østsydøst. 

  25-02-2016 Jonas Christensen 

3207 Oversigtsbillede af grøfterne set fra syd.   25-02-2016 Jonas Christensen 

3208 Oversigtsbillede af grøfterne set fra sydvest.   25-02-2016 Jonas Christensen 

3209 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3210 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3211 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3212 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3213 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3214 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra 

sydøst. 

A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3215 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3216 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3218 Fyldskifte A55 og profil i Grøft 8 set fra øst. A55  25-02-2016 Jonas Christensen 

3247 Lerkarskår X2 fra A44   X2 22-03-2016 Jonas Christensen 
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Kontaktark med foto 

 

 

 

 


