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Kampagne: 07-07-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/KNV0015 

Beretning for forundersøgelse af et ialt 8300 m2. Arealet udgør matr. nr. 1n, 

Pollerup by. Forundersøgelsen blev udført forud for udstykning af 

sommerhusgrunde ved Michael Edwards. Forundersøgelsens identifikation er 

KNV00192, Kampagne 07-07-2014. 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 

Kim Christoffersen for Museum Sydøstdanmark i juli 2014.  

 

 

                        Oversigtskort med rødt er markeret arealet for udstykningen. ©KMS og Museum Sydøstdanmark 2014 
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Abstract 

 

Kampagne: 07-07-2014 

Der blev ved den arkæologiske forundersøgelsen af matr. nr. 1n, Pollerup by, beliggende på Møn, konstateret enkelte 

stolpespor samt enkelte gruber, men ingen bopladsspor.   

 

Undersøgelsens forhistorie 

 

Kampagne: 07-07-2014 

Forud for forundersøgelse på matrikel 1n, Pollerup By, Keldby (050506-51). Har Museum Sydøstdanmark d. 

28/03/2014 modtaget en anmodning om en udtalelse for ovenstående matrikel i forbindelse med udstykning. Selve 

matriklen dækker et areal på 8300m2. og ligger vest for tidligere udstykkede arealer på landbrugsjord. 

Kigger man på reliefkortet kan man se, at området hvor det berørte areal ligger på, er på vestsiden af hvad der i ældre 

tider må opfattes som en egentlig ø, omgivet af to åløb. Det ene ved Holmemose vest for arealet og det andet ved 

Raaby Mose øst for arealet. Disse to åløb løber nord for arealet sammen. Længere mod nord har der været endnu en 

ø, hvorpå der i dag kendes rester efter 3 gravhøje (sb. 050504-40, 41 og 49). Der kendes desuden en del andre, nu 

overpløjede gravhøje i nærheden. Dette indikere en hvis befolkningstæthed i oldtiden.  Der er nord for arealet i Raaby 

Mose gjort et enkeltfund af en benkniv fra yngre stenalder (sb. 050504- 44). Der kendes to bopladsspor tæt ved 

arealet. (sb. 050504-55 og 57). De er begge undersøgt arkæologisk henholdsvis journalnummer SMV 8031 for den 

sydlige og SMV 8004 for den nordlige. På den sydlige forundersøgelse fremkom der kun bopladsspor i mindre omfang, 

men dog fandtes der stolpehuller i en lille udvidelse tæt på nærværende areal.  På det nordlige areal blev der 

foretaget en egentlig undersøgelse, idet der her fremkom mange bopladsspor fra flere perioder af oldtiden. I alt blev 

der fundet spor efter 10 huse. Husene daterer sig fra yngre stenalder (neolitikum), fra bronzealder og fra jernalder. 

Der blev også påtruffet et hegnsforløb fra jernalderen samt kogestensgruber fra bronzealder.  Desværre kendes den 

nøjagtige udstrækning af bopladsområdet ikke, idet alle anlæg i søgegrøfterne, i den nordlige undersøgelse, ikke blev 

opmålt. Bopladsens lange kontinuitet tyder imidlertid på, at den også breder sig over et større område, hvorfor 

nærværende areal med stor sandsynlighed kan indeholde skjulte fortidsminder.  
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 Reliefkort med højdekurver. De grønne prikker marker kendte gravhøje, de lilla prikker markerer bopladsspor og den gule prik 

markerer enkeltfund. Det forundersøgte område er markeret med rødt.  ©KMS og Museum Sydøstdanmark 2014 

 

 

Administrative data 

 

Kampagne: 07-07-2014 

Forundersøgelsen er gennemført som en bygherrefinansieret, større forundersøgelse i henhold til gældende 

lovgivning, museumslovens Kap. 8 §26. Bygherre var Michael Edwards. 

Museum Sydøstdanmark var ansvarlig for forundersøgelsens gennemførelse. Originaldokumentation, opmålingsdata 

og fund samt museets brevveksling med bygherre og øvrige myndigheder opbevares på MuseumSydøstdanmark, 4600 

Køge. 

Sagsgangen var i øvrigt som følger: 

 

28-03-2014: Museet modtager anmodning om udtalelse. 

 

09-04-2014: Museet sender udtalelse jf. Museumslovens §23 til Bygherre. 

 

09-04-2014: Museet indsender budget til Kulturstyrrelsen. 
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06-05-2014: Bygherrer godkender budget. 

 

07-07-2014: Museet foretager forundersøgelse i perioden 07-07-2014 til og med 08-07-2014. 

 

20-08-2014: Arealet frigives.  

 

Topografi, terræn og undergrund 

 

Kampagne: 07-07-2014 

Til beskrivelse af topografi, terræn og undergrund er ud over observationer i felten anvendt Høje og Lave 

Målebordsblade, højdekurvekort, jordbundskort og lidarkort. 

Det berørte område ligger på den vestlige side af en morænebakke der i ældre tider må have været en egentlig ø. 

Mod syd afgrænses området af Østersøen og mod vest og øst af henholdsvis Holmemosen og Raaby mose der løber 

sammen nord for arealet. Området ligger ca. i kote 4 DVR90 og henlå ved undersøgelsen som landbrugsjord. Mulden 

var brungrå humøst let leret sand og undergrunden var gulgråt let sandet ler.  

 

Målesystem 

 

Kampagne: 07-07-2014 

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: 07-07-2014 

Forundersøgelsen blev gennemført i perioden fra 07.07.2014  til og med 08.07.2014. 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, arkæolog Kim Christoffersen. Ansvarlig museuimsinspektør var 

Kasper Wurr Stjernquist. Søgegrøfterne blev trukket af en 12 t maskine på gummihjul fra en lokal maskinstation. 

Maskinen var monteret med en 2 m bred planeringsskovl. Maskinfører var Erik Hansen. 

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. Beretningsteksten er skrevet af 

Jesper Bork  
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Udgravningsmetode 

 

Kampagne: 07-07-2014 

På forundersøgelsens areal blev der udlagt søgegrøfter omtrent nordvest-sydøst med en indbyrdes afstand på ca. 15 

m. Der blev i alt trukket 7 søgegrøfter, der blev udvidet omkring nogle stolpehuller i den nordlige del af området, men 

stolpehullerne viste sig ved nærmere eftersyn at være af nyere dato. Øvrige anlæg viste sig ved nærmere 

undersøgelse, ikke at være anlægsspor fra oldtiden, og der blev derfor ikke fortaget yderligere.  

 

 

Det undersøgte areal med søgegrøfter markeret med rødt. ©KMS og Museum Sydøstdanmark 2014 

 

Undersøgelsens resultater 

 

Kampagne: 07-07-2014 

Af det forundersøgtes areal i alt 8300 m2 blev de 860 m2 afdækket i forundersøgelsens søgegrøfter. 

Afdækningsprocenten er 10,35%. 

Der blev i alt registreret 22 anlæg med selvstændig anlægsnummer. Anlægssporene omfatter 8 stolpehuller, hvoraf 5 

var af nyere dato, 4 gruber af meget nedslidt karakter. Resterende anlægsnumre fordeler sig på naturlige forstyrrelser 

samt dræn og recente nedgravninger. 

Anlæg erkendt ved forundersøgelsen er så fåtallige og spredte at Museum Sydøstdanmark ikke kan relatere 

undersøgelsesområdet til de tidligere kendte lokaliteter i området. 
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Fremtidigt arbejde på stedet 

 

Kampagne: 07-07-2014 

Ved forundersøgelsen blev der ikke påvist bopladsspor med tilknytning til tidligere kendte bopladsregistreringer. På 

baggrund af undersøgelsens resultater er der ikke grundlag for yderligere undersøgelser på nærværende areal, og 

matr. anses som færdigundersøgt. 

 

Jesper Bork 

 

Arkæolog  

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 09-03-2015 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 07-07-2014  

A1 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A2 Naturfænomen Rodvælter Udateret     

A3 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Udateret     

A4 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A5 Sten Stenspor, Natur Udateret     

A6 Sten Stenspor, Natur Udateret     

A7 Sten Stenspor, Natur Udateret     

A8 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A9 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

A10 Grube Grube Oldtid     

A11 Grube Grube Oldtid     

A12 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A13 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

A14 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

A15 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

A16 Grube Grube Oldtid     

A17 Grube Grube Oldtid     

A18 Naturfænomen Dyregang Udateret     

A19 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A20 Sten Stenspor, Natur Udateret     

A21 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A22 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     
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A23 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Udateret     

A24 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A25 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid     

A26 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid     

A27 Stolpehul Stolpehul Nutid     

A28 Stolpehul Stolpehul Nutid     

A29 Stolpehul Stolpehul Nutid     

A30 Stolpehul Stolpehul Nutid     
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 07-07-2014  

1/254 Oversigtsbille

de 

   digitalt foto 08-07-2014 Jesper Bork 

1/255 Oversigtsbille

de 

   digitalt foto 08-07-2014 Jesper Bork 

1/256 Arbejdsfoto    digitalt foto 08-07-2014 Jesper Bork 

1/257 Arbejdsfoto    digitalt foto 08-07-2014 Jesper Bork 

 


