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Figur 1. Keramik fra et af lagene i det neolitiske grubekompleks A407 under udgravning og foto af en del af keramikken X22 efter vask. 

Fotos: Mathias Søndergaard og Tina Villumsen.  
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Abstract 

På arealet er der samlet undersøgt fem mindre treskibede huse på hver tre stolpesæt. Småhusene formodes at 

være økonomibygninger eller ladebygninger, som ligger i et udkantsområde af en boplads, og ligger på mindre 

moræneknolde, afgrænset naturligt af terrænfald mod flere sider. Der er ikke afdækket nogen langhuse, så der 

er mod forventning ikke tale om spor af enkeltgårde, men derimod om et areal udelukkende med småhuse og 

gruber. Dette kunne antyde, at der kunne være tale om et ressourceområde, et sæterområde eller blot 

udkanten af en boplads, hvor egentlige gårdsstrukturer ikke er til stede. C14-dateringerne af i alt tre af de 

fundne småhuse peger på dateringer til især slutningen af ældre bronzealder (per. III, ca. 1300-1100 f. Kr.) for 

to af husene på det sydlige udgravningsfelt, og førromersk jernalder (ca. 500-1 f. Kr.) for et hus på det nordlige 

udgravningsfelt. Derudover blev der undersøgt flere gruber og grubekomplekser med keramik og flint fra yngre 

stenalder, som formentlig er samtidig med tidligere påtruftne strukturer på arealerne nord for, fra ældre tragt-

bægerkultur ((TNc og MNIa), ca. 3500-3200 f. Kr.), hvilket underbygges af en C14-datering fra et større kom-

pleks af nedgravninger fra samme periode.  

Figur 2. Undersøgelsesområdet markeret med rødt i Hastrup. Illustration: Tina Villumsen. 
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Undersøgelsens forhistorie 

Udgravningen er foranlediget af resultaterne fra forundersøgelsen, som viste væsentlige bebyggelsesspor på de 

nu udgravede arealer. Forud for forundersøgelsen blev der foretaget en arkivalsk kontrol, der peger på, at det 

berørte areal ligger i et område, der topografisk er velegnet til forhistorisk bebyggelse med det svagt kuperede 

landskab med små bakketoppe. 

 

Museet har desuden tidligere (i 2008, KØM2582 Ravnsborgvej) undersøgt arealet umiddelbart nord for, og 

fundet bopladsspor fra bondestenalder. Indenfor det berørte areal er der før 1809 sløjfet en meget stor gravhøj 

(sb. 050104-11), hvor man fandt en stor stenkiste samt en guldfarvet dolk. Højningen kan stadig anes i 

terrænet, og det var derfor muligt, at der stadig kunne restere spor af højen på arealet, hvilket dog ikke kunne 

påvises ved forundersøgelsen. Der kendes dog en række gravhøje nær undersøgelsesområdet - cirka 750 m 

mod nordøst (sb. 050104-13 til -18). Den ene (020107-11) er udgravet af Nationalmuseet i 1925 og rummede 

en urne fra førromersk jernalder. 

 

Østligst på matr. 2t kan man på Original 1 kort fra 1809 se stednavnene 'Hov Vænget' og 'Hav eller Hov 

Vængets Agre'. Hov forbindes i stednavnematerialet med en hovedgård eller hedensk helligdom, hvilket der 

derfor også potentielt kunne fremkomme spor af på arealet. 

 

Topografi, kendte lokaliteter og stednavne ledte derfor til, at der blev indstillet til og foretaget en arkæologisk 

forundersøgelse i april 2015. Forundersøgelsens resultater førte til, at der indstilles to mindre arealer til 

arkæologisk undersøgelse. På baggrund af forundersøgelsen vurderes det, at anlægssporene kunne 

repræsentere i alt to gårdsenheder fra formentlig enkeltgårde. Enkeltgårde er vanskeligere at erkende pga. de 

begrænsede mængder af anlægsspor. I indstillingen til udgravningen er der derfor indstillet et relativt stort 

areal, som kan afdækkes efter behov, for at afklare gårdsenhedens opbygning og udbredelse.  

Figur 3. Andre 

fund i nærheden 

markeret med 

sorte stjerne og 

sb-numre (f.eks. 

–11). Kortgrund-

lag: Geodatasty-

relsen og Slots– 

og Kulturstyrel-

sen. Illustration: 

Tina Villumsen. 
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Topografi, terræn og undergrund 

Det berørte areal ligger sydvest for Køge, ca. 2 km fra nuværende kystlinie. Terrænet falder jævnt mod øst mod 

kysten og mod syd, mens det stiger ganske svagt mod vest og nord. 

 

Terrænet på den nordlige del af arealet (Felt 1) er umiddelbart ret plant, men ved afrømning er der klare ældre 

muldhorisonter, der har udjævnet terrænet. Generelt set skråner terrænet svagt ned mod nord, og arealets 

nordvestligste del er lavestliggende, ligesom der  helt mod syd ses terrænfald. 

 

Terrænet på den sydlige del af arealet (Felt 2) er lavest mod øst og syd, og terrænet skråner nedad mod disse 

områder fra en lille bakkeknold, som har sit højdepunkt cirka midt på arealet. Længst mod syd flader området 

dog ud, og lavningerne ligger før den nuværende træbevoksning på matriklen syd for. Bebyggelsen er placeret 

på den sydlige del af bakkeknolden. 

 

På det nordlige areal er muldlaget 30-55 cm tykt, tyndest mod nord, bortset fra mod nordvest, hvor lavningen 

er, og ellers tykkest mod syd, hvor terrænet falder let. I den sydlige del varierer muldlaget fra tynd, ca. 30 cm 

tyk muld på bakketoppen til omkring 80 cm tyk muld i flere muldhorisonter i muldopfyldte lavninger. 

 

Undergrunden er gult sandet ler. Især på sydarealet er der større og mindre områder og pletter med meget 

sandet ler/leret sand eller rent sand. 

  

Figur 4. Undersøgelsesområdet med hustomter markeret med sort streg set på original-1 kort, hvor det markante grøft forløb formentlig 

svarer til hegn/dige/skel, som ses på kortet, dog let forskudt mod sydvest. På kortet ses desuden stednavnet ’Hov Vænget’. Kortgrundlag: 

Geodatastyrelsen, illustration: Tina Villumsen. 
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Målesystem 

Anlæg  er indmålt med GPS af mærket Trimble med 2 cms nøjagtighed. Koter opgives i DVR90.  

 

Øvrige data 

Undersøgelsen blev foretaget i perioden 7. maj - 21. maj 2015. 

 

Ved undersøgelsen deltog daglig leder Tina Villumsen, mag.art. og Mathias Søndergaard, cand.mag. 

 

Ansvarlig for undersøgelsen er museumsinspektør Mette Madsen. 

 

Oldsager og dokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark. Knoglemateriale opbevares på Statens 

Naturhistoriske Museum.  

 

Maskinen var fra JL og var en ca. 20 t gravemaskine på bælter med 2 m bred rabatskovl. Maskinen blev kørt af 

Kevin Lindblad. 

 

Figur 5. Undersøgelsesområdet markeret med rød stjerne, set på baggrund af LiDAR-scanninger som afspejler højde-

forskellle i landskabet. Blå nuancer er lavtliggende arealer, mens røde nuancer er højtliggende.  Kystlinjen ses der-

med tydeligt som de blålige partier, mens undersøgelsesområdet ses beliggende i udkanten af et større højdedrag 

mod lavere arealer. 1:20.000, nord er op. Kortgrundlag: Geodatastyrelsen, illustration: Tina Villumsen.  
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Udgravningsmetode 

Der blev anvendt almen praksis for udgravning ved afrømning af felter, nummerering af anlæg og opmåling af 

disse. Størsteparten af anlæggene er undersøgt ved snit og enten beskrivelse eller tegning i 1:20. Kun enkelte 

anlæg er fotograferet. Alle anlæg er ved afrømning beskrevet i fladen med tolkning og fyldbeskrivelse. Ved 

afrømning af felterne i den ret lave anlægsintensitet er der taget udgangspunkt i erkendte konstruktioner og 

udvidet ud fra disse i retninger mod påviste stolpehuller eller gruber i søgegrøfterne fra forundersøgelsen, for 

om muligt at afdække yderligere konstruktioner og anlæg, der kunne indgå i formodede gårdsenheder. 

 

De største gruber er undersøgt ved snit med gravemaskinen, hvor der mellem hvert træk er undersøgt og 

opsamlet fundmateriale fra anlægget. Snittene er fotograferet og tegnet. Et grubekompleks, A407, viste sig at 

indeholde et større neolitisk fundmateriale. Efter første længdesnit blev gruben med hjælp fra 

amatørarkæologer påbegyndt tømt med graveske (og lidt fladeskovling). Da de øvre mest fundrige lag var 

næsten tømt, blev der fortsat med først etablering af et tværsnit af gruben og herefter tømning af gruben med 

maskine. Herved fremkom en del nærmest separate mindre koncentrationer af keramik, som kunne antyde 

enkeltdeponeringer eller lignende. 

 

Fundmateriale 
Fundmateriale er hjemtaget, tørret og efterfølgende 

vasket forsigtigt, da især fund fra A407 var i meget dårlig 

stand. Fundene er nummereret, hvor det var muligt på 

grund af porøs overflade og ringe størrelse på fundene. 

 

Naturvidenskab 
Der er udtaget prøver fra en del gruber og fra alle 

erkendte konstruktioner med henblik på at finde makro-

fossiler, der bl.a. kan bruges til C14-datering af aktiviteter-

ne på pladsen.  

 

Der er udtaget 10 prøver til C14-datering af Moesgård 

Museum og dateringerne er foretaget af C14-laboratoriet 

ved Lunds Universitet. Dateringerne er taget med henblik 

på at tidsbestemme de små huse, som antyder at være 

udtryk for en plads, som viser en noget anderledes 

bebyggelsesstruktur end den, vi oftest finder. På pladsen 

antog vi, at der kunne være tale om enkeltgårde på grund 

af den relativt lave anlægsintensitet. På to 

udgravningsfelter er der dog udelukkende afdækket 

hustomter på tre stolpesæt samt gruber, hvilket enten 

kunne antyde, at der kan være tale om et udkantsområde 

med økonomibygninger eller et område, der har rummet 

særlige funktioner, og som af den årsag adskiller sig 

markant fra den almene bebyggelsesstruktur. En datering 

af husene er væsentlig for at kunne tidsfæste dem og 

dermed med større sikkerhed relatere dem til samtidig 

bebyggelse i nærområdet og regionen. En datering kan 

ikke blot tidsfæste husene, men også belyse 

bebyggelsesmønsteret og give mulighed for en forståelse 

af den diversitet, der er heri. 
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Ud over datering af tre småhuse er der foretaget en enkelt C14-datering fra en stor grube fra yngre stenalder 

(ca. 3500-3200 f. Kr.) med fund af en del keramik, mulige kværnsten og flintafslag. Gruber fra yngre stenalder 

forekommer ofte som de eneste bevarede spor fra perioden. En mere præcis datering af anlæggene er 

væsentlig i forståelsen af stenalderbosættelsen i området og for genstandsmaterialets kronologi. 

 

Prøver til datering er udvalgt på baggrund af tilstedeværelsen af egnet dateringsmateriale (korn i husenes 

tilfælde, dog trækul fra stenaldergruben), og en spredning i dateringerne på hustyper og huse spredt rumligt. 

Der er udvalgt prøver fra K1 (P3/A74/korn, havre/tagbærende, stolpesporet, P4/A77/korn/tagbærende, 

stolpesporet, P6/A73/korn/tagbærende, stolpesporet, evt. P2/A78/korn/tagbærende, stolpesporet), K2 (P8/

A119/korn, byg/tagbærende, form. redeponeret fyld, P10/A127/korn, byg/ tagbærende, form. redeponeret 

fyld, P11/A117/korn, byg/tagbærende, form. redeponeret fyld, evt. P7/A126/korn/tagbærende, 

nedgravningen) og K3 (P14/A163/korn, byg/tagbærende, stolpesporet, P15/A158/korn/tagbærende, 

stolpesporet, P18/A288/korn/tagbærende, stolpesporet). A407, P31 trækul fra opfyldslag i yngre stenalder 

grubekompleks (A407, lag 5).  

 

Undersøgelsens resultater 

Ved undersøgelsen er der undersøgt 5408 m2 fordelt på to udgravningsfelter. 

 

Småhusene formodes at være økonomibygninger eller ladebygninger, som ligger i et udkantsområde af en 

boplads, og ligger på mindre moræneknolde, som afgrænses naturligt af terrænfald mod flere sider. Der 

fremkom ikke nogen langhuse, så der er mod forventning ikke tale om spor af enkeltgårde, men derimod om et 

areal udelukkende med småhuse og gruber. Dette kunne antyde, at der kunne være tale om et 

ressourceområde, et sæterområde eller blot udkanten af en boplads, hvor egentlige gårdsstrukturer ikke er til 

stede. I det tilstødende område nord for, er der ved forundersøgelsen ved Ravnsborgvej, etape I (KØM2582, 

050104-114) fundet spredte anlægsspor i form af kogestensgruber, affaldsgruber og stolpehuller. 

Affaldsgruberne er på baggrund af keramikken dateret til yngre stenalder, formentlig ældre tragtbægerkultur 

(TNc og MNIa, ca. 3500-3200 f. Kr.). Anlæggene nord for lå spredt over området, og der var ingen spor efter 

huse eller andre konstruktioner, der kunne indikere et bopladsområde eller andet aktivitetsområde. Der er 

sammenholdt med den nuværende undersøgelse derfor ingen klare tegn på, at bronze- og 

jernalderbebyggelsen kan forbindes til et mere regulært bopladsområde nord for. Derimod viser fundene fra 

yngre stenalder nord for relationer til fundene fra gruberne fra især den sydlige del af det her undersøgte 

område. 

 

Ved forundersøgelsen blev der allerede påtruffet en grøft, som stedvis deler sig i to med stolpehuller langs den 

ene side. Grøften ses på original 1-kortet opmålt i 1797, hvor grøften ses let forskudt på kortet som et hegn/

dige/skel mellem forskellige lodder. Grøften kan fortsat ikke henføres nærmere end formentlig nyere tid, da 

den fortsat er synlig i 1797. 

 

Anlægsopsummering 
Der er ved undersøgelsen fremkommet i alt fem mindre treskibede huse, hvis man medregner strukturer 

afdækket i forundersøgelsen. Eftersom undersøgelsen foregik i umiddelbar forlængelse af forundersøgelsen, 

blev udvidelserne ikke tildækket for at skåne anlæggene, og disse er derfor ikke opmålt og nummereret på ny. 

Samlet set er der anvendt 126 nye anlægsnumre, foruden anlæg indenfor det afdækkede areal, der allerede er 

registreret i forundersøgelsen. Af nye anlæg er der: 

-Otte gruber og en mulig grube fra oldtid. 

-En grube eller brønd (A312) fra førromersk jernalder (ca. 500-1 f. Kr.) dateret ud fra fundmaterialet. 

-Tre grubekomplekser fra henholdsvis oldtid, ældre tragtbægerkultur (A407, ud fra fundmaterialet og C14-
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datering, ca. 3500-3200 f. Kr.) og førromersk jernalder (A322, ud fra fundmateriale, ca. 500-1. f. Kr.). 

-18 kogegruber og en mulig kogegrube, som ikke kan dateres nærmere end oldtid. 

-To anlæg er mulige ildsteder, som ikke kan dateres nærmere (A309 og A315). 

-49 anlæg er stolpehuller, hvoraf tre kunne relateres til den nyere tids skelgrøft og syv indgår i de nyudskilte 

konstruktioner, hvor C14-dateringerne peger på hhv. ældre bronzealder per. III og førromersk jernalder (hhva. 

ca. 1300-1100 f. Kr. og 500-1 f. Kr.). 

-13 er mulige stolpehuller. 

-To anlægsnumre omfatter de to udgravningsfelter. 

-44 er registreret som forskellige naturfænomener, hvoraf de seks er stenspor. 

 

Fundopsummering 
Af fundnumre er der anvendt i alt 57, hvoraf 18 er jordprøver til flotering. Herudover er der syv fundnumre 

med flint, hvoraf et er et udateret flintafslag, og de øvrige seks formentlig stammer fra tragtbægerkultur, da de 

kommer fra grubekomplekset A407 med keramik fra denne periode. Flintgenstandene omfatter primært afslag 

Figur 6. Oversigt over de to udgravningsfel-

ter. Huskonstruktioner har fået en grå bag-

grund og C14-daterede huse er yderligere 

markeret med en sort tyk kant. Illustration: 

Tina Villumsen.  
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fra blokke til afslagsproduktion, eksempler på afslag med spor af kernetilhugning, enkelte blokrester, 

blokpræparerende afslag samt platformsdannende og platformsfornyende afslag. Derudover er der et muligt 

forarbejde til en skiveøkse, tre flintknive med en retoucheret langside og mindst to skrabere (X20, 21, 34, 36, 

39, 40). 

 

To fundnumre omfatter mulige kværnsten til korn, som ligeledes 

formodes at skulle henføres til tragtbægerkultur, yngre stenalder, da de 

stammer fra A407 (X26, X29), hvorfra størsteparten af knoglematerialet 

ligeledes stammer, dog primært i form af små fragmenter af brændt 

knogle og et enkelt fund af tand fra formentlig større pattedyr (A407: X18, 

23, 30, 33, 42, 43). Et sidste fund af dyretand (X17) stammer fra 

grubekomplekset A322, hvor der ligeledes er fremkommet fragmenter af 

lerblok (X12), som henfører grubekomplekset til førromersk jernalder.  

 

Lerblokke er mystiske genstande, som fortsat er lidt af en gåde i arkæolo-

gien. Blokkene, som kun forekommer i førromersk jernalder (ca. 500-1 f. 

Kr.) er ofte ornamenterede, og findes oftest i store gruber eller brønde, 

men er også fundet i nærheden af ildsteder i velbevarede 

huse. Derfor er nogle af forslagene til deres tolkning, at de 

kan have relation til madlavning eller måske kan have haft 

en mere rituel funktion, siden de er så fint ornamenterede. 

Lerblokke forekommer i alt i tre fundnumre, de to andre fra 

grube/brønd A312 (X8, X13), og omfatter flere 

ornamenterede fragmenter af lerblok(ke). Fra førromersk 

jernalder skal desuden henføres et randskår (X15) fra et 

stolpehul uden relationer (A316) placeret på den nordligste 

del af det nordlige felt, hvor de to store førromerske gruber 

ligeledes ligger. Keramikskåret er et ud af i alt 18 

fundnumre, der omfatter keramik. Heraf er yderligere tre 

fundnumre (X9-X11) ikke dateret nærmere end oldtid, men 

da de stammer fra A312 og A322, som begge har 

lerblokfragmenter, er en datering til førromersk jernalder 

sandsynlig. De øvrige 14 fundnumre omfatter skår fra yngre 

stenalder, tragtbægerkultur og fordeler sig på et enkelt 

fundnummer fra en lille grube nordligt på det sydlige felt 

(X27, A425), og de resterende fra grubekomplekset A407, 

ligeledes fra det sydlige felt. Skårene omfatter randskår (fra 

randen/kanten af et lerkar), ornamenterede randskår, 

ornamenterede sideskår, fragmenter af lerskiver og enkelte 

ører/øskener og brændt ler/lerklining (A407: X16, 19, 22, 

24, 25, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 44, 46). 

 

Naturvidenskab - opsummering 
De 18 jordprøver fra undersøgelsen og 18 jordprøver fra 

forundersøgelsen er floteret og gennemgået for makrofossiler samlet ved Moesgård Museums afd. for 

naturvidenskab og konservering. Gennemgangen af makrofossilerne fra floteringsprøver fra huskonstruktioner, 

gruber, grubekomplekser og kogestensgruber viser forkullede kornkerner og frø i en del af prøverne. 

Kornkernerne kunne artsbestemmes til henholdsvis havre (Avena sp.), byg (Hordeum vulgare sp.), herunder 

nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum), samt hvede (Triticum sp.), herunder brødhvede (Triticum aestivum). 

Figur  7. Ornamenteret lerblok X8 fra gru-

ben A312. Foto: Tina Villumsen. 
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Af frø blev erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), star (Carex sp.), hejre (Bromus sp.), 

mulig skræppe (Rumex sp.), samt frø fra græs-familien (Poaceae). Der blev desuden observeret forkullede 

hasselnøddeskaller (Corylus avellana) i P36 fra grubekomplekset A418. Trækulsmængden i prøverne varierede 

fra lav til høj. Derudover var prøverne generelt præget af svampesporer og recent materiale i form af rødder og 

småsten. 

 

I gruben fra yngre stenalder, A407, er der ikke påvist hverken korn eller frø, men trækul, hvorfra et stykke 

trækul af hassel med to årringe udvælges til C14-datering af gruben. Fra kogegruber er der meget trækul, og i 

en enkelt prøve er et korn (P32-P35). Fra de to mulige ildsteder A309 og A315 fra det nordlige felt var der en 

smule trækul og frø af græsfamilien i prøverne (P19, P20), og fra de store gruber A161 øst for hus K3, A312 

med ornamenterede lerblokke nordøst for hus K3 og grubekomplekset A322 med ildblok syd for hus K3 - alle 

på det nordlige felt var der i A161 korn af byg, havre, hejre, frø af bleg-/ferskenpileurt, i A312 et korn af 

nøgenbyg og frø af star og i alle gruberne desuden frø af græsfamilien. I hus K3 var der ligeledes korn eller 

fragmenter af sådanne i tre prøver, i et tilfælde bestemt til byg (en prøve med byg og to med korn udtaget til 

C14), foruden frø af bleg-/ferskenpileurt samt frø af græsfamilien og mulig skræppe i nogle af prøverne. 

 

På det sydlige felt blev der ud over gruben fra yngre stenalder, A407, indsendt floteringsprøver fra tre små 

bygninger (K1, K2 og K4) samt fra kogegruber og et grubekompleks øst for hus K4. I småhusene var der 

gennemgående en del korn i hus K1 og K2, mens der i K4 kun var lidt trækul i prøverne. I K1 var der korn i fire 

prøver, hhv. ét korn i to af prøverne, det ene bestemt som havre (til C14), 4-8 stk i den tredje, bl.a. et af 

emmer/spelt til C14 og 3-5 fragmenter i den fjerde prøve (et korn til C14) - foruden frø af græsfamilien. I K2 var 

der ligeledes korn i fire af prøverne, hhv. et korn i én prøve og to eller to til fem korn i de øvrige prøver, og i tre 

tilfælde er de bestemt som byg (tre byg udtaget til C14). Også her er der frø af græsfamilien. I grubekomplekset 

øst for K4 var der ligeledes korn af byg og brødhvede, hasselnøddeskaller og frø af bleg-/ferskenpileurt. 

 

C14-dateringerne af hus K3 fra det nordlige felt gav de to af tre indkomne dateringer af huset resultater til 

førromersk jernalder, hhv. per. II (P14 korn, LuS 12049 2200 ± 35, 68,2% sandsynlighed: 360-280 BC (43,3%) 

Figur 8. C14-dateringer fra lokaliteten. Kalibreret med OxCal version 2.4. Illustration: Tina Villumsen. 
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eller 235-200 BC (19,4%)) og per. III (P18 byg, LuS 12051 2120 ± 35, 68,2% sandsynlighed: 200-90 BC)). 

Dateringerne fra hus K1 og K2 fra det sydlige felt gav primært dateringer til ældre bronzealder per. III, dog med 

enkelte prøver som lander lidt yngre, som P4, og lidt ældre, som P10 (K1: P3 havre, LuS 12043 2975 ± 35, 68,2% 

sandsynlighed: 1235-1125 BC (60,2%), P4 emmer/spelt, LuS 12044 2865 ± 40, 68,2% sandsynlighed: 1110-975 

BC, P6 korn, LuS 12045 2955 ± 35, 68,2% sandsynlighed: 1225-1110 BC. K2: P8 byg, LuS 12046 2925±35BP, 

68,2% sandsynlighed: 1135-1050 BC (43,2%) eller 1195-1140 BC (25%), P10 byg, LuS 12047 3435 ± 35, 68,2% 

sandsynlighed: 1775-1685 BC, P11 byg, LuS 12048 2990 ± 40, 68,2% sandsynlighed: 1280-1155 BC (59,9%)). 

 

Derudover viser C14-dateringen af gruben A407 på trækul af hassel et resultat til tidlig yngre stenalder, TN C 

eller alternativt MN I (P31 trækul, hassel to årringe fra yngre stamme uden bark, LuS 12052 4585 ± 40, 68,2% 

sandsynlighed: 3495-3465 BC (16,4%), 3375-3330 BC (33,7%), 3215-3185 BC (10%), 3155-3130 BC (8,1%)). 

 

Bebyggelsen 
Småhusene fra pladsen er ikke mulige at datere nærmere typologisk, da lignende bygninger forekommer i store 

Figur 9. Kort over det nordlige felt med forskellige anlægstyder med farvekode. Centralt ses huset K3, som er C14-dateret til førromersk 

jernalder, og nord for dette en stor grube med forekomst af ornamenterede lerblokke. 1:400. Illustration: Tina Villumsen.  
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dele af bronze- og jernalder, men forekomsten af store gruber med 

lerblokke fra førromersk jernalder på det nordlige felt kan antyde, at en 

datering til førromersk jernalder er sandsynlig. C14-dateringerne af K3 fra 

det nordlige felt giver resultat til forskellige dele af førromersk jernalder, 

hvilket dermed stemmer godt overens med fundene af lerblokke fra de 

store gruber fra dette område. Derimod viser C14-dateringerne af de to 

småhuse K1 og K2 på det sydlige felt primært samstemmende resultater 

til ældre bronzealder per. III, mens enkelte målinger strækker sig op i 

yngre bronzealder per. IV og få målinger giver ældre resultater. Indenfor 

museets område er fund af bronzealderbebyggelse relativt sjældent 

forekommende, og fundene af bebyggelsessporene her er derfor vældig 

interessante. 

 

Bebyggelse fra førromersk jernalder, ca. 500-1 f. Kr. 

K3 består af tre øst-vest orienterede stolpesæt, der står 

regulært placeret med tværspænd på 3 m og 

længdespænd på 2,6-2,9 m i vest og 1,9-2 m i øst. 

Bebyggelse fra førromersk jernalder findes relativt ofte på 

Køge-egnen, og med de senere års store byggeprojekter i 

forbindelse med Ringstedbanen, udbygning af Køge Bugt-

motorvejen og diverse afledte ledningsarbejder, er der 

fremkommet adskillige bosættelsesspor fra perioden i 

området. Bosættelsessporene viser varierede 

bosættelsesmønstre med både mere spredte 

landsbylignende strukturer (se f.eks. KNV00001 Åsvej Vest) 

og mere regulære landsbystrukturer med formodede 

landsbytofter og fælles ressourcer (se f.eks. KNV00013 

Strandgård). I de mere spredtliggende landsbylignende 

strukturer ligger gårde med langhuse, økonomibygninger 

og tilknyttede gruber og brønde med visse afstande (på 20-

100 m), men fortsat så tæt, at en form for 

landsbyfællesskaber må forventes. Spredtliggende 

småhuse og gruber fra perioden, som det ses her på 

lokaliteten, er dog mere usædvanlige. Som det blev nævnt 

ovenfor, er der i det nordlige område ikke umiddelbart 

tegn på tilstedeværelsen af nærliggende langhuse ud fra 

de tidligere undersøgelser på det tilstødende areal nord 

for. Dermed kan arealet sagtens være spor af et 

udkantsområde til en boplads eller et mere sæter- eller 

ressourcepræget område, hvor mindre økonomibygninger 

er rejst i relation til mere perifært beliggende 

ressourceområder tilknyttet bopladsen. 

 

Bebyggelse fra ældre bronzealder, ca. 1300-1100 f. Kr. 

Småhusene fra det nordlige og sydlige felt er ikke 

væsentligt forskellige i opbygning, men C14-dateringerne 

af husene viser et noget andet resultat, nemlig at de 

sydlige småhuse er bygget i slutningen af ældre 

bronzealder (per. III), godt 800-900 år tidligere end den 

Figur 10. Grundplan over hus K3 i 1:200, 

nord er op. Illustration: Tina Villumsen. 
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lille bygning på nordfeltet. Der er derfor ikke belæg for at tale om kontinuerlig bebyggelse fra ældre 

bronzealder til førromersk jernalder, men det kunne antyde, at området her har bibeholdt en nogenlunde 

ensartet funktion i form af udkantsområde eller perifært ressourceområde i både bronze- og jernalder. 

 

K1 består som K3 af tre øst-vest orienterede stolpesæt, som er meget regulært placeret med længdespænd på 

1,3-1,4 m og tværspænd på 2-2,1 m, som dog er noget smallere end K3. K2 består ligeledes af tre stolpesæt 

med nogenlunde regulær placering med et kort fag i vest (2,1-2,4 m) og længere fag mod øst (3,5-3,9 m), hvor 

stolperne er lidt udtrukket. Husets tværspænd er større i østenden med 3,1 m mod 2,6 m i øvrigt.  Der er 

mulige indgangspartier er placeret ud for de tagbærende stolper i det tætstillede sæt mod vest i en afstand af 

1,7-1,8 m fra den tagbærende konstruktion og med indbyrdes afstand på 1,2 m mellem indgangsstolperne. 

 

Fra museets område er der i der tidligere fremkommet relativt få lokaliteter med bebyggelse fra ældre 

bronzealder, mens der i flere tilfælde er fremkommet huse fra yngre bronzealder. Indenfor de senere år er der 

dog påvist bebyggelsesspor fra ældre bronzealder efter systematisk C14-datering af store mængder 

Figur 11. Kort over det sydlige felt med forskellige anlægstyder med farvekode. På feltet ses i alt fire huse, hvoraf to er  C14-dateret til 

ældre bronzealder per. III. Herudover ses det store grubekompleks med fund og C14-datering til TN C eller tidlig MN.  1:500. Illustration: 

Tina Villumsen.  
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huskonstruktioner. En af disse lokaliteter ligger cirka 6,5 km nord for ved Ølsemagle (KNV00063 Ølsemagle 

Øst). Her er en mindre bygning på tre sæt (K13) er C14-dateret ved én datering på korn til ældre bronzealder 

per. II-III. Bygningen har tværspænd på 2,6-3,2 m, og et stort fag i vest på 4,5 m og et kort fag mod øst på 2,3 

m. Selv om bygningen er lidt større, end tresætterne her fra lokaliteten, er der store ligheder i bygningerne. 

Den lille tresætter er eneste bygning, C14-dateret til ældre bronzealder fra Ølsemagle Øst, men der er ligeledes 

flere bygninger dateret til yngre bronzealder fra samme lokalitet. En anden lokalitet ligger ligeledes over 7 km 

nord for nærværende lokalitet; ved Egedesvej nær Ølsemagle (KNV00089 Egedesvej). Her er der C14-dateret et 

langhus (K23) til ældre bronzealder per. III, dateret på korn og trækul fra samme stolpehul. Huset er på seks 

relativt tætstillede stolpesæt, som udgør et samlet set 14,5 m langt hus med 2-3,4 m mellem sættene 

(længdespænd) og 3-3,2 m i tværspænd gennem huset. Flere lignende langhuse er fremkommet ved Kærsgård 

nær Jersie, 9,4 km nord for nærværende lokalitet (KNV00006 Kærsgård, Madsen 2016a). På Kærsgård er 

husene typologisk henført til yngre bronzealder, men C14-dateringerne afventes, og der er store ligheder med 

eksempelvis huset fra Egedesvej, som gør, at en datering til ældre bronzealder ikke kan udelukkes. Derudover 

er der 36 km sydvest for nærværende lokalitet, lige sydøst for Næstved (NÆM2010-103 Næstved Mogenstrup) 

C14-dateret et hus og et hegnsforløb til bronzealderens per. III-IV på trækul (hus K2). Huset er nord-syd 

orienteret og opbygget af mindst seks stolpesæt, som står med jævne afstande på cirka 3 m i længdespænd og 

tværspænd på 3,3-3,8 m. Bebyggelse fra yngre bronzealder kendes desuden bl.a. fra flere andre lokaliteter som 

eksempelvis KØM2670 Møllebankerne (Beck 2011) og KØM2765 Bannekilde (Madsen 2016b). Ser man på huse, 

som er C14-dateret til yngre bronzealder og førromersk jernalder og sammenligner med hustomter henført til 

ældre bronzealder via C14-dateringer, står det klart, at typologiske dateringer af husene indenfor denne 

tidsperiode er yderst problematisk. Lighederne i husenes dimensioner og opbygning er i mange tilfælde 

påfaldende, hvorfor det er meget sandsynligt, at der tidligere er afdækket flere hustomter fra ældre 

bronzealder, som blot ikke er erkendt som sådanne pga. huskronologiske vanskeligheder. 

 

Indenfor museets område er der så vidt vides ikke nogen direkte paralleller til forekomsten af små bygninger på 

tre sæt, som ligger uden tilknytning til et langhus. Andre steder ses mere klare eksempler på, at lignende 

småhuse ligger nært relateret til langhuse fra omkring år 1000, se eksempelvis Flovt Strand i Sønderjylland 

(Matthes 2016). Desuden kendes der tillige lignende småhuse fra yngre førromersk jernalder fra Energivej ved 

Odense, som ligger i relation til langhuse, men forskudt øst-vest fra disse og eksempelvis placeret i et område 

med mange store gruber, brønde og mindre grubekomplekser (Borre Lundø 2011: Figur 61, s. 65). Fra samme 

lokalitet (Energivej) er også bebyggelse fra bronzealderens periode II-IV, dog ikke småhuse, som på den 

nærværende lokalitet. 

 

Ved undersøgelsen her synes det usandsynligt, at der ligger et ikke erkendt - eller ikke afdækket - langhus i 

nærheden af de påviste småhuse. Dette gælder især for det sydlige felt, hvor husene fra ældre bronzealder 

ligger, hvor der er foretaget forundersøgelse af et areal, som fortsætter ubrudt 64 m nord for den nordligste 

huskonstruktion, 27 m syd for den sydligste huskonstruktion og 32-116 m øst/vest for husene. Eftersom stort 

set alle små huskonstruktioner blev påvist ved forundersøgelsen af arealet, synes det usandsynligt, at et eller 

flere langhuse skulle være overset ved forundersøgelsen. Det virker derfor plausibelt, at der reelt er tale om et 

område uden langhuse. Ved forundersøgelsen kunne der påvises en større koncentration af store gruber 70-80 

Figur 12. Grundplaner 

over hus K1, K2 og K4 i 

1:200 med nord op.  To 

af husene er C14-

dateret til ældre bronze-

alder per. III. I alle de 

små bygninger ses rela-

tivt stor typologisk lig-

hed. Illustration: Tina 

Villumsen. 
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m nordøst for de østligste af de påtrufne huse, og kunne antyde, at bosættelsesområdet fortsætter som 

ressourceområde med eksempelvis materialetagning. 

 

Forekomsten af de tilsyneladende separat beliggende småhuse og gruber er, ud over dateringen til den mere 

sjældent forekommende tidsperiode: ældre bronzealder, meget interessant i forståelsen af bronzealderens 

bosættelsesmønstre. Det vil derfor ved fremtidige undersøgelser på tilstødende arealer eller på lokaliteter med 

tilsvarende fundsituationer være relevant at foretage yderligere undersøgelser af større bopladsflader og 

foretage flere C14-dateringer af bygninger. Dette vil dels gøre det muligt at påvise flere huse fra perioden, og 

dels gøre det muligt at afgøre, om der er tale om reelle særlige bosættelsesmønstre af denne art. 

 

Overfladiske ildsteder? 
På det nordlige felt med spor af bebyggelse fra førromersk jernalder lå der to ovale fyldskifter (A309 og A315) i 

et relativt højt niveau bestående af rødfarvede pletter, som formodes at være resultat af varmepåvirkning af 

undergrunden. 

 

Fyldskifterne var ovale og 130-160 cm på den lange led og viste i snit dybder på 18-20 cm med skrå sider og 

rundet bund. Fylden i anlæggene er ensartet bestående af rødbrændt let sandet ler med enkelte nister 

gråbrunt sandet ler. I A315 kunne der dog tillige ses noget mørkere fyld med pletter af rødbrændt ler og 

enkelte nister af trækul ved anlæggets østside, som kan følges rundt langs kanten, og derfor synes at være en 

fyldfase før opfyldslaget. Fylden består sandsynligvis af varmepåvirket undergrundsler og ikke fx. en rødbrændt 

lerpakning. Der er tvivl om, hvorvidt fyldskiftet 

er fyld i et gravet anlæg, eller repræsenterer 

varmepåvirket undergrund under selve 

anlægget. De to lag i A315 kunne dog antyde, 

at der er tale om et gravet anlæg. 

Varmepåvirkningen har ikke været så kraftig, at 

leret er brændt til sammenhængende klumper. 

Afgrænsningen mod ubrændt undergrund er 

let diffus. 

Der er udtaget jordprøver til flotering fra begge 

anlæg, men heri var kun en smule trækul og frø 

af græsfamilien, som desværre ikke kunne 

anvendes til C14-datering. 

 

De to rødbrændte pletter forekommer at kunne 

være spor af ildsteder, hvor ildpåvirkningen har 

rødfarvet undergrunden. Pletterne ligger dog 

ikke i relation til erkendte bygninger eller 

lignende, og det er ikke muligt at relatere dem 

tidsmæssigt til andre strukturer. Rødbrændte 

pletter som spor af ildsteder kendes dog 

eksempelvis også i relation til 

bronzealderbebyggelse (Olsen 2016). 

 

Et grubekompleks fra ældre tragtbægerkultur, yngre stenalder (A407) 

Ved undersøgelsen fremkom desuden en mindre grube og et stort grubekompleks med omfattende 

fundmateriale fra tragtbægerkultur. Ved forundersøgelsen blev der på arealets sydvestligste del ligeledes 

fundet en meget lavbundet grube med tilsvarende keramik, som dog ikke blev indstillet til nærmere 

undersøgelse. Der er ikke fundet andre bebyggelsesspor, der kan relateres til tragtbægerfundene, men fundene 

Figur 13. Muligt ildsted A315 set fra syd henholdsvis i fladen (øverst) og i 

profilsnit (nederst). Foto: Mathias Søndergaard. 
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på arealet nord for det undersøgte område kunne antyde, at der er omfattende bosættelsesaktiviteter i den 

tidlige del af neolitikum i området og af den årsag formentlig ligeledes potentiale for at påtræffe andre 

bosættelsesstrukturer som stolpehuller i konstruktioner mv. 

 

Grubekomplekset A407 har en diameter på knap 6,5 m, og i profilsnit er dybden i det øst-vest-gående 

maskinsnit op til 76 cm (snit 1), mens den er lidt dybere i snittet nord-syd (snit 2). I den øst-vestgående profil 

kan ses i alt seks omtrent vandrette lag. Bundforløbet antyder mindst to separate grubenedgravninger, som 

kan have stået åbne samtidige, da de er opfyldt af samme opfyldslag (lag 5, 6 og 7). I det nord-sydgående snit 

ses spor af yderligere grubebunde, hvoraf den ene var fyldt med et lag af 10-15 cm store sten. I det tegnede 

profilsnit ses øverst et lag af nedsunken muld/kulturjord, lag 7, herunder et linseformet lag 6, og herunder det 

gennemgående opfyldslag 5. Under opfyldslag 5 ses en østlig grube med et øvre opfyldslag med blandt andet 

trækul og rødbrændt ler i fylden, lag 4, og i bunden af den østlige grube lag 2, som synes vandafsat eller 

omrodet med mange diffuse striber og pletter af undergrundsmateriale. I bunden af den vestlige grube ses 

opfyldslag lag 3, som er som bundlaget i den østlige grubebund. 

 

Snittene i anlægget viser, at der er tale om et grubekompleks, som omfatter flere nedgravningsfaser, der dog 

ikke kan adskilles stratigrafisk. Lag 2 og 3 repræsenterer aktivitetsfaser, hvor gruben har stået delvist åben i 

nogen tid. Lag 4 til 6 repræsenterer opfyldsfaser med aktivitet til deponering af affald/kulturjord. I især de 

nedre lag i gruben, lå keramikken ret koncentreret, i flere tilfælde kunne der ses store dele af et enkelt kar i 

Figur 15. C14-datering fra A407, som falder i TN C eller tidlig MN. Kalibreret med OxCal version 2.4. Illustration: Tina Villumsen. 

Figur 14. Rentegnet profilsnit af grubekompleks A407, som er C14-dateret til yngre stenalder, TN C/tidl. MN, ca. 3500-3200 f. Kr. Illustrati-

on: Tina Villumsen. 
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hver klynge, mens det øverste eller de to øverste lag i højere grad her mere spredtliggende fund. Denne 

spredning af fund kunne antyde, at de øvre lag (lag 5 og 7) i højere grad er udtryk for ophobet kulturaffald/

udsmid, mens de nedre lag i højere grad kan repræsentere deponeringer af mere hele kar evt. i forbindelse 

med grubekompleksets funktionstid. Det nedre lag i den østlige grube (lag 2), som viste meget 

undergrundsblandet materiale kunne antyde, at grubekompleksets oprindelige funktion kunne være lertagning. 

 

Dateringen af grubekomplekset ud fra genstandsindholdet er yngre stenalder, tragtbægerkultur, da 

keramikmaterialet tydeligt rummer kar med en tragtformet åbning, som benævnes ’tragtbægre’. Tragtbægrene 

har ornamentik i form af lodret bugafstribning, indtryk med beviklet snor og evt. også et slags stempel 

(tandstok). Desuden er der såkaldte lerskiver, som kan henføres til denne periode, og muligvis har fungeret 

som en art bageplader. C14-datering af trækul af hassel fra opfyldslaget lag 5 henfører gruben til mest 

sandsynlig TN C (ca. 3500-3300 f. Kr.), alternativt MN I (ca. 3300-3100 f. Kr.), hvilket samstemmer med de 

typologiske træk fra keramikken. 

 

Figur 16. Genstande fra 

det grubekomplekset fra 

yngre stenalder, A407. 

Øverst til venstre ses 

keramik med lodret 

bugafstribning (X38) fra 

bunden af gruben med 

mange sten i snit 2 i 60-80 

centimeters dybde. Øverst 

til højre ses keramik fra et 

formodet deponeret kar (lag 2, X37) med ornamentik i form af indtryk af beviklet snor i hængende trekanter, vinkelbånd og lodrette 

partier. Midt i til venstre ses blokrester, et muligt forarbejde til en skiveøkse, en skraber og til højre tre knive (X40, lag 5/7) og midt i til 

højre ses keramik med lodret bugafstribning og lerklining med formodet vidjeaftryk fra lag 5, vestdelen (X32). Nederst til venstre ses en 

skraber (X39) fra den stenfyldte grube i snit 2, i midten fragmenter af en stor lerskive fra lag 5 (X25) , og til højre ornamenterede randskår 

fra lag 4 (X22).  Fotos: Tina Villumsen. 
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Ud fra informationer om fundenes placering i hhv. øst, vest eller syddelen af det snittede og tømte 

grubekompleks samt dybderne for fundene, er det muligt nogenlunde præcist at relatere fundene til forskellige 

lag. En analyse af forskelle i fundmaterialet i de forskellige lag kunne være relevant for at belyse, om der kunne 

være forskelle i den art materiale, der ligger i de umiddelbart affaldsprægede øvre opfyldslag (lag 5 og 7) og de 

muligvis mere deponeringsprægede lag fra grubens nedre dele. I de øvre lag, lag 7 og lag 5, er der mange 

lerkarskår, bl.a. en mindre del med ornamentik i form af lodret bugafstribning og desuden  skår af en eller flere 

store lerplader. Andelen af ornamenterede skår er relativt begrænset på op til 20% af skårene i lagene, hvilket 

kunne antyde, at der i højere grad kunne være tale om keramik fra en boplads. Ved grave og rituelt hensatte 

kar er der nemlig i højere grad anvendt ornamenteret keramik, mens keramikken som har været brugt på bo-

pladserne til hverdag i mindre grad har været dekoreret. I opfyldslaget, lag 5, er der desuden fremkommet 

formodet brændt ler med vidjeaftryk, som kunne være lerklining fra en bygning. Flintmaterialet omfatter et 

redskab - en skraber, der oftest har været anvendt til skindbearbejdning - nogle forarbejdede flintafslag, som 

kan have fungeret som knive, samt en større mængde flintaffald og egentlige rester af flintblokke. Samlet set 

peger fundene fra lagene primært på, at der kan være tale om affaldsmateriale snarere end egentlig 

deponering, da affaldsmaterialet er spredt på mange kategorier og rummer store dele primært 

affaldsmateriale. Det samme gælder for det øvre opfyldslag 4, hvor de samme typer materiale fremkommer i 

omtrent samme forhold, desuden også med spor af dyreknogler. 

 

Fundmaterialet fra bundlagene i grubekomplekset tyder i højere grad på, at der kan være tale om egentlig 

deponering, eksempelvis med en rituel karakter (især lag 2 og det stenfyldte lag i snit 2). Bundlaget i den østlige 

grube (lag 3) synes dog hverken ud fra fundsammensætning eller ornamenteringsgrad at adskille sig væsentligt 

fra toplagene. Det er derimod tilfældet med bundlaget i den vestlige grube (lag 2), hvor keramikken fra 

formentlig et enkelt kar synes nedsat i gruben i 70 centimeters dybde. Nærmest halvdelen af skårene er 

ornamenterede (X37), og i en grad der afviger fra den øvrige keramik, der primært er ornamenteret med lodret 

bugafstribning. Skårene her viser indtryk med beviklet snor i linjer med hængende trekanter og vinkelbånd af 

bundter af flere parallelle indtryk af beviklet snor. Også i det meget stenfyldte lag i gruben, der kunne ses i snit 

2, var der i en dybde på 60-80 cm en koncentration af 48 skår, der lå som et helt kar (X38), hvor omtrent 

halvdelen var ornamenterede, bl.a. med små lodrette indhak på ydersiden af randkanten, og sideskår med 

lodret bugafstribning. Samlet set synes bundlagene i højere grad at vise spor af deponering med 

koncentrationer af fund, som formentlig afspejler deponering/nedsætning af nærmest hele kar i bundlagene. 

Forekomsten af det massive lag af sten synes også at være et træk, der kan genfindes i andre gruber af 

lignende datering og med karakter af deponering (se f.eks. KNV00063 Ølsemagle Øst, KNV00055 Dysager, 

KØM2761 Greve Centervej og KØM2771 Pilegårdsvej (felt 2)). 

 

Opsummering og perspektivering af resultater: 
Undersøgelsen har vist tilstedeværelsen af gruber og mindre bygninger, økonomibygninger eller ladebygninger 

uden tilstedeværelse af tilhørende langhuse. Bygningerne formodes derfor at ligge i et udkantsområde til en 

boplads, eller et mere perifært ressourceområde eller sæterområde. C14-dateringerne af bygningerne, som 

typologisk er ret ensartede, viser en bebyggelse i ældre bronzealder og igen spor af tilsvarende cirka 800 år 

senere, i førromersk jernalder. Bosættelsessporene kan muligvis relateres med de spredte bosættelsesspor i 

form af kogestensgruber, affaldsgruber og stolpehuller på det tilstødende areal nord for (KØM2582 

Ravnsborgvej, etape I, 050104-114). Bosættelsessporenes karakter er usædvanlig, da der ikke er spor af 

langhuse i relation til bebyggelsen, og derudover giver dateringerne af flere mindre huse til ældre bronzealder 

vigtig information om bronzealderens bosættelse i området, som ikke ofte fremkommer. Desuden giver 

resultaterne vigtige informationer om, at der kan skjule sig spor af bronzealderbebyggelse i huse, som generelt 

henføres typologisk til jernalder. 

 

Undersøgelsen viste ligeledes spor af et grubekompleks med et omfattende fundmateriale fra yngre stenalder, 

og C14-dateret til sen TN C eller tidlig MN I, dvs. ca. 3500-3200 f. Kr. Grubekompleksets øvre lag viser mere 
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affaldspræget karakter, mens de nedre lag med separat nedsatte kar - i visse tilfælde kraftigt ornamenterede - 

og forekomsten af stenpakning i gruben snarere antyder egentlig deponering af en del af fundmaterialet. De 

øvre mere affaldsprægede lag viser både keramik, flinthugning og spor af lerklining med vidjeaftryk, som kan 

stamme fra lerklinede bygninger. Ved undersøgelsen har der dog ikke kunnet påvises yderligere spor, som kan 

henføres til perioden. Derimod synes der at være tegn på relativt omfattende aktivitet i yngre stenalder i 

området, eftersom der også på arealet nord for (KØM2582) er fremkommet affaldsgruber, som på baggrund af 

keramikken er dateret til samme periode af yngre stenalder. Heller ikke på arealet nord for har der dog kunne 

erkendes spor efter huse eller andre konstruktioner. Sporene af grubekomplekser fra yngre stenalder er relativt 

sjældne, mens deponeringer i gruber efterhånden kendes fra en del steder indenfor museets område. Samlet 

udgør resultaterne her et vigtigt bidrag til forståelsen af aktiviteterne fra yngre stenalder i området. 
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Fremtidigt arbejde på stedet 

Arealet vurderes tilstrækkeligt undersøgt, men udgravningen af de spredte bosættelsesspor antyder, at der kan 

være flere spredte bosættelsspor på arealerne, som ikke er erkendt i forbindelse med de arkæologiske 

undersøgelser. De store gruber i den nordøstlige del af det sydlige areal kan ikke udelukkes at repræsentere 

yderligere gruber fra enten tragtbægerkultur eller førromersk jernalder. Disse arealer støder op mod endnu 

uberørte arealer, og det vil derfor være væsentligt at foretage arkæologiske undersøgelser, hvis der skal 

foretages anlægsarbejde på de tilstødende arealer.   
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