
 

 

KNV247 Kildevej, Havdrup sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 

02.05.02. Sb.nr. 020502-14. 

Kampagne: 25-11-2015 KUAS nr. 15/00779 

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et 7.200 m2 stort areal forud for 

kloakering og etablering af vej. Forundersøgelsen påviste kun sporadiske forhistoriske 

anlægsspor og gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Forundersøgelsen blev 

udført af arkæolog cand. mag. Sune Villumsen for Museum Sydøstdanmark i 

november 2015. 
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Abstract 

Forundersøgelsen blev foretaget forud for kloakering og etableringen af en vej i et nyt boligområde i Havdrup. Der blev 

registreret tre kogegruber, der dateres bredt til oldtid, og som formentlig skal knyttes til et bopladsområde fra 

jernalderen, som blev udgravet i 2014 umiddelbart mod vest. Forundersøgelsen giver ikke anledning til yderligere 

undersøgelser på arealet. 

 

 

 

 

Forsidebillede: Sune Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 
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Undersøgelsens forhistorie 

Forundersøgelsen er gennemført forud for projekterede anlægsarbejder og efter henvendelse fra bygherre. I 2014 blev 

der umiddelbart mod vest for det her undersøgte areal udgravet en boplads fra jernalderen (KNV00247 etape I og II). 

Der var derfor en formodning om, at de jordfaste fortidsminder kunne fortsætte ind på de af anlægsarbejdet berørte 

arealer.  

 

Administrative data 

Forundersøgelsen er udført af Museum Sydøstdanmark som en bygherrebetalt undersøgelse jvf. museumslovens §26. 

Bygherre er Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2880 Solrød. 

 

Resumé af den administrative sagsgang: 

-23/10: På foranledning af bygherre udarbejder museet et budget for en arkæologisk forundersøgelse af et 7.200 m2 

stort areal og indsender det til Kulturstyrelsen for godkendelse. 

-26/10-2015: Kulturstyrelsen godkender forundersøgelsesbudgettet. 

 

Fig. 1: Overigt over undersøgelsesområdet med søgegrøfterne markeret med rødt. Søgegrøfter of udgravningsfelter fra 

undersøgelserne i 2014 er markeret med sort. 1:12.000. 
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-4/11-2015: Bygherre godkender forundersøgelsesbudgettet. 

-25/11-2015: Forundersøgelsen påbegyndes og afsluttes den følgende dag hvorefter arealet frigives til det planlagte 

anlægsarbejde. 

 

Originaldokumentation opbevares på museet.  

 

Topografi, terræn og undergrund 

Det forundersøgte areal er lokaliseret i Ulvemose ejerlav, der udgør en afdrænet, lavtliggende flade på 

indlandsmorænen. Ulvemosen nævnes første gang i skriftlige kilder i 1277. Arealet er placeret i den sydvestlige udkant 

af stationsbyen Havdrup og henligger i dag som dyrket mark. Stationsbyen er opstået i 1800, og der kendes ingen 

forgænger. Arealet støder mod nord op til Kildevej og er mod øst og vest omgivet af bebyggede matrikler. 

Forundersøgelsesarealets nordlige del omfatter en lille moræneknold, hvorfra terrænet falder jævnt mod syd. 

Undergrunden består af lyst grågult sandet ler, Muldtykkelsen er ret ensartet ca. 15-25 cm på hele arealet.  

 

Målesystem 

Alle fyldskifter og søgegrøfter blev indmålt med en GPS af model Trimble R6 i UTM zone 32/EUREF89. GPS'en opnår via 

GPSnet en nøjagtighed på under 2 cm i plan og 3 cm i kote. Opmålingerne er konverteret til MapInfo-tabeller ved hjælp 

af ArkDigi.  

 

Øvrige data 

Forundersøgelsen blev påbegyndt den 25/11-2015 og afsluttet den følgende dag. Undersøgelsen blev foretaget af 

arkæolog cand. mag. Sune Villumsen. Ansvarlig museumsinspektør er Kasper Wurr Stjernqvist. 

Undersøgelsen blev igangsat efter en periode med et betydeligt snefald, og tøvejret under udgravningen gjorde, at der 

lå meget vand på marken og søgegrøfterne blev som en konsekvens deraf hurtigt fyldt med vand særligt på den sydlige 

lavtliggende del af arealet. Enkelte af de nyere tids dræn kunne af denne årsag ikke indmåles, men de vejrmæssige 

problemer vurderes dog ikke at have haft indflydelse på forundersøgelsens resultater. 

Til gravning af søgegrøfter blev der benyttet en 22t Catepillar gravemaskine på bælter med en to meter bred rabatskovl 

fra entreprenørfirmaet Gorm Hansen & Søn A/S. Maskinen var stillet til rådighed af bygherre.  

 

Udgravningsmetode 

Der blev trukket to 2 meter brede søgegrøfter i vejtracéets længderetning. Fremkomne anlæg blev ridset ind og givet 

et fortløbende anlægsnummer. Forhistoriske anlæg blev beskrevet i fladen, men der fandtes ikke anledning til at snitte 

nogle af anlæggene eller lave udvidelser af søgegrøfterne. Alle anlæg samt søgegrøfter blev indmålt med GPS.  
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Undersøgelsens resultater 

Under forundersøgelsen blev der afdækket et samlet areal på 1.125 m2, hvilket svarer til 15,6% af 

undersøgelsesområdets samlede areal på 7.200 m2. Der blev i alt registreret 24 anlæg og kontekster. Af disse var kun 

tre forhistoriske i form af kogegruber, der som anlægstype kendes fra hele oldtiden. Det er dog sandsynligt, at de skal 

knyttes til den jernalderbebyggelse, der er undersøgt umiddelbart mod vest. De øvrige anlæg udgøres af moderne 

nedgravninger i form af dræn og kabelgrøfter samt udgravningstekniske anlæg i form af søgegrøfter.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Forundersøgelsen giver ikke anledning til yderligere arbejde på stedet, og det forundersøgte areal er frigivet til det 

planlagte anlægsarbejde. Det er dog sandsynligt, at der på de tilstødende arealer vil kunne findes jordfaste 

fortidsminder, der er omfattet af museumslovens §27, hvorfor det anbefales, at museet kontaktes med henblik på en 

forundersøgelse forud for fremtidigt anlægsarbejde på stedet.  

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 30-11-2015 

Arkæolog cand. mag. 

Sune Villumsen 

________________________________________________________ 
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Anlægsliste 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering 

A613 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid 

A614 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A615 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A616 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A617 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A618 Grube Koge-/ildgrube Oldtid 

A619 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A620 Recent forstyrrelse Kabelgrøft Nyere tid (1661 - ) 

A621 Recent forstyrrelse Kabelgrøft Udateret 

A622 Grube Koge-/ildgrube Oldtid 

A623 Grube Koge-/ildgrube Oldtid 

A624 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A625 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A626 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A627 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid 

A628 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A629 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A630 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A631 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A632 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A633 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A634 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A635 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 

A636 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid (1661 - ) 
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 Anlægsbeskrivelse 

A618 

Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 

Diameter i cm: 65. 

Dybde i cm: Anlægget er ikke snittet. 

Beskrivelse: Fyld af gråsort trækulsholdig let sandet ler. 

Tolkning: Bund af kogegrube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A622 

Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 

Diameter i cm: 130. 

Dybde i cm: Anlægget er ikke snittet. 

Beskrivelse: Fladefyld af gråsort trækulsholdig sandet ler med enkelte ildskørnede sten. 

Tolkning: Kogestensgrube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A623 

Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 

Diameter i cm: 140. 

Dybde i cm: Anlægget er ikke snittet. 

Beskrivelse: Fladefyld af gårsort trækulsholdig sandet ler tætpakket med sten hvoraf enkelte er ildskørnede. 

Tolkning: Kogestensgrube. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A626 

Vandteknisk anlæg, Dræn, Nyere tid (1661 - ) 

Anlægget kunne ikke opmåles på grund af vand i søgegrøften. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

 


