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KNV00133-02 Storstrømsbroen, Matrikelnummer 1aa Masnedø, 
Vordingborg Jorder, Vordingborg sogn, Bårse herred, tidl. Præstø amt.  
Sted nr. 05.02.13-257.  
Kulturstyrelsens journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0039 
 
Beretning for udgravning af et 25.140 m2 stort areal på Masnedø forud for anlæggelsen af en 
ny Storstrømsbro. Beretningen dækker undersøgelsen af arealet mellem gartneriet og 
Masnedøværket. Udført af Museum Sydøstdanmark i december 2014. 
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Abstract 
Ved forundersøgelse af et  25.140 m2 stort areal blev der fundet 20 gruber, 2 kogegruber, og 
8 stolpehuller af oldtidskarakter samt en del moderne anlægsspor. Der blev ikke gjort nogle 
fund og der kunne ikke påvises konstruktioner, så arealet blev frigivet uden yderligere 
undersøgelser. 
  



  KNV00133-02 Storstrømsbroen 

 2 

Undersøgelsens forhistorie 
Museum Sydøstdanmark blev af Vejdirektoratet anmodet om at foretage en arkæologisk 
forundersøgelse forud for anlæggelsen af en ny Storstrømsbro. 
Museet har i forbindelse med projekteringen af anlægsarbejdet udfærdiget en arkæologisk 
analyse, der har indgået i VVM redegørelsen. Analysen er lavet i samarbejde med Museum 
Lolland-Falster og er godkendt af Kulturstyrelsen d. 19. maj 2014. 
 
Den arkivalske kontrol viste kun få registreringer på Masnedø: 
I forbindelse med etableringen af Masnedø-gartneriets 20.000 m2 drivhusareal blev der i 
foråret 1988 udført en række små undersøgelser. Herved blev der registreret et boplads-
område fra bondestenalderen (TN/MN), blandt andet med en grube indeholdende en slebet 
flintmejsel og to benmejsler. 
På matrikel 1bx, mod øst, er der registreret en sløjfet dysse (sb.nr. 3) på et areal, som i dag 
rummer moderne bebyggelse. 
En rekognoscering udført i februar 2014 på den vestlige kystlinje af øen resulterede i flere fund 
af flintredskaber fra bondestenalderen netop i området ved gartneriet, hvorfor det er tydeligt, at 
spor af forhistoriske aktiviteter stadig er bevaret på stedet. 
 
Øens centrale placering i Storstrømmen sandsynliggør, at det minimale kendskab til øens 
forhistoriske betydning skyldes manglende registrering fremfor manglende tilstedeværelse af 
mennesker i oldtiden. De hidtidige fund af bopladser, flintredskaber samt efterretningen om en 
sløjfet dysse viser, at der er stor risiko for at finde væsentlige fortidsminder fra 
bondestenalderen. 
 
Vejdirektoraret ønskede i første omgang kun at få undersøgt et areal på 28.600 m2 nord for 
gartneriet på matr. nr. 1aa og 1bæ Masnedø, Vordingborg Jorder, som skulle frigives inden 
udgangen af 2014. 
 
Museum Sydøstdanmark udfærdigede et budget, som blev godkendt af Kulturstyrelsen d. 25. 
november 2014. Derefter blev der indgået en Rådgiveraftale med Vejdirektoratet. 
 
D. 5. december meddelte Vejdirektoratet, at der kun var adgang til at foretage en arkæologisk 
forundersøgelse på Matr. nr. 1aa på  25.140 m2. 
 
Forundersøgelsen gik i gang d. 15. december 2014.  
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Oversigt over registrerede fortidsminder på Masnedø 
 
Gul markering: Registrerede lokaliteter i Fund & Fortidsminder. 
Rød markering: Genstande fundet ved rekognoscering februar 2014. 
Blå markering: Undersøgelsesareal for Arkæologisk Analyse forud for ny Storstrømsbro. 
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Administrative data 
Undersøgelsen er foretaget af Museum Sydøstdanmark. Originaldokumentation samt fund 
opbevares på museet. 
 
Bygherre: Vejdirektoratet, Thomas Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. 
 
Bygherres kontaktperson: Jochen Meyer. 
 
Undersøgelsen blev finansieret af bygherren (jævnfør museumslovens §27).  
 
 

Øvrige data 
Feltarbejdet blev udført i perioden 15. december til 19. december 2014. 
 
Ansvarlig leder var museumsinspektør Jonas Christensen, der også varetog den daglige 
ledelse. Derudover deltog arkæolog Lehne Mailund Christensen i feltarbejdet. 
 
Beretningen er udarbejdet af Jonas Christensen. 
 
Muldafrømningen blev foretaget med en 25 tons gravemaskine med en 2 meter bred 
rabatskovl. Entreprenør var Tække- og Entreprenørfirmaet Mejdal.  
 
 

Topografi, terræn og undergrund 
Masnedø er en 1,7 km2 stor ø i Storstrømmen, hvis undergrund hovedsagelig består af 
moræneler med spredte sandrevler, mindre fugtige lavninger og en enkelt strandeng på 
østsiden. 
Selve det undersøgte areal var fladt med undergrund af ler og en muldtykkelse på ca. 30 cm. 
 
Beskrivelse af grøfter: 
Grøft 1: Lys grå undergrund med en del kridt. Skarp grænse til muld - formentlig afgravet. 20-
30 cm muld. 
Grøft 2: Undergrund af gulbrun ler, forholdsvis stenet i partier. Gult sand på midten. 30-40 cm 
muld. 
Grøft 3: Undergrund af gulbrunt ler. 30 cm muld. 
Grøft 4: Undergrund af lys grå ler med kridt. Muld 30 cm. Opfyldslag (A11) i hele grøften. 
Grøft 5: Gulbrunt undergrundsler. 20-30 cm muld. 
Grøft 6-9: Gulbrunt undergrundsler med spredte sten og let sandede partier. Ca. 30 cm muld. 
Grøft 10: Moderne nedgravning og opfyld (fra vejen?). Der blev ikke gravet dybere pga 
stærkstrømskabel.  
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Målesystem 
Anlæg, grøfter og felter blev indmålt med GPS. Alle opmålinger er i projektionen Euref 89. 
 
GIS-data er transformeret til MapInfo tabeller ved hjælp af ArkDigi og er efterfølgende 
behandlet i MapInfo. Originalfiler og rettede filer opbevares på museets server. 
 
 

Udgravningsmetode 
Med gravemaskinen blev der udlagt søgegrøfter med ca. 15 meters afstand. Grøfterne blev 
orienteret NNØ-SSV, dog blev Grøft 10 orienteret NV-SØ efter terrænnet. Søgegrøfterne blev 
udvidet de steder hvor der fremkom koncentrationer af anlæg. 
 
Det var ikke muligt at lave søgegrøfter på hele arealet på grund af ledninger, veje og træer. 
Den nordligste del af arealet blev således ikke undersøgt, da det var beplantet med træer og 
der løb en Ø-V gående vandledning (der kunne ses 2 brønde). Den vestligste del blev ikke 
undersøgt da der lå bygninger, et NØ-SV gående læhegn samt en asfalteret vej og 
parkeringsplads. Desuden løb en Ø-V gående gasledning gennem arealet (mellem Grøft 1-9 
og Grøft 10), og der løb højspændingsledninger over arealet (de blev slukket af SEAS, så 
gravemaskinen kunne køre under). 
 
Alle grøfter og anlæg blev opmålt med GPS. Opmålingsdata er efterfølgende behandlet i 
MapInfo. 
 
Alle anlæg blev nummereret fortløbende under prøvegravningen (A1-A38). dog blev alle dræn 
nummereret A1. Se Anlægslisten. 
Alle anlæg er snittet med spade og beskrevet i en anlægsliste på en iPad. Ingen profiler blev 
tegnet. 
 
Der blev ikke gjort fund ved forundersøgelsen. 
 
Der blev taget 11  fotos undervejs (D2471-D2481). Se Fotolisten. 
 
Anlægsbeskrivelser og fotoliste er indskrevet i MUD.  
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Undersøgelsens resultater 
Ved forundersøgelse af et  25.140 m2 stort areal blev der trukket 10 større og mindre 
søgegrøfter med et samlet areal på 1577 m2. 
 
Der blev registreret 63 anlægsspor (A1-A38), heraf 20 gruber, 2 kogegruber, 8 stolpehuller, 2 
kulturlag, 2 recente nedgravninger, 1 grøft og 1 stenspor, mens 1 udgår. Derudover blev der 
registreret 23 dræn (alle nummereret A1) og 3 sten (ikke nummereret). 
 
Det var ikke muligt at lave søgegrøfter på hele arealet, men størstedelen af de ikke undersøgte 
arealer må betragtes som forstyrrede, og de blev derfor frigivet samtidig med resten af arealet. 
 
Forundersøgelsen viste at der fandtes spredte anlæg på hele arealet, men især i Grøft 2 og 3 
samt 6 og 7. I de sidstnævnte to grøfter var koncentrationen af anlæg så tæt, at der blev lavet 
udvidelser af søgegrøfterne. 
 
Anlæggene er ikke dateret, men 31 anlæg kan betegnes som værende af oldtidskarakter, og 
mange indeholdt trækulsnister. Der blev dog ikke fundet stolpehuller, som kunne indgå i 
konstruktioner, og dermed indikere tilstedeværelsen af en bebyggelse. Forekomsten af både 
stolpehuller og kogegruber antyder dog, at der ligger en forhistorisk boplads i nærheden af det 
undersøgte areal. 
 
 

Fremtidigt arbejde 
Forundersøgelsen af matrikel 1aa er afsluttet og arealet er frigivet (markeret med grønt på 
ortofoto). Den nordlige del af det oprindelige areal på matrikel 1bæ er ikke frigivet (markeret 
med gult på ortofoto).  
 
Selvom der ikke blev fundet anlæg, som krævede yderligere undersøgelser, viste 
forundersøgelsen dog, at der kunne findes anlægsspor mellem de stærkt forstyrrede arealer på 
kraftværkets område.  
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Anlægsliste 
 
A nr Type Datering Beskrivelse 
A1 Dræn Nutid Moderne drængrøft. 
A2 Stolpehul Oldtid Stolpehul med fyld af mørkt brungrå let humøst ler med brune pletter. 

Stejle sider og fladt afrundet bund. Ø 47, D 20 cm. 
A3 Stolpehul Oldtid Stolpehul med fyld af gråbrunt humøst let sandet ler. Fladt afrundet bund.  

Ø 34, D 12 cm. 
A4 Grøft Oldtid - Nyere 

tid (1661 - ) 
Nedgravning med fyld af lyst brungråt let humøst sand med lyseblå røde 
pletter samt enkelte trækulsnister.  
Tværmål 92, D 17 cm. 

A5 Kulturlag Oldtid Kulturlag med fyld af lyst gråbrunt humøst ler med spredte småsten og 
enkelte trækulsnister. Fund af et knoglefragment fra dyr. Diffust afgrænset 
til undergrund. D 13 cm. 

A6 Grube Oldtid Grube med fyld af brunt humøst ler med trækulsnister. Fladt afrundet 
bund. Ø 72, D 11 cm. 

A7 Stolpehul Oldtid Stolpehul med fyld af gråbrunt let humøst ler (muligvis stenspor). Skarpt 
afgrænset til undergrund. Rundet bund. Ø 25, D 8 cm. 

A8 Koge-/ildgrube Oldtid Kogegrube med fyld af gråbrunt let humøst ler med få ildskørnede sten, 
enkelte trækulsnister samt nister af rødbrændt ler. D 12 cm. 

A9 Nedgravning Nutid Moderne nedgravning med fyld af brungult ler med kridt. Skarpt 
afgrænset.  

A10 Nedgravning Nutid Moderne nedgravning med fyld af brungult ler og gråbrunt muld. 
Stærkstrømskabel.  

A11 Kulturlag Oldtid Lag af heterogent brungult ler, rødbrunt ler og mørkt gråbrunt humøst ler. 
Moderne opfyldslag, der ses traktorspor i undergrunden under laget.  
D 30-70 cm. 

A12 Stolpehul Oldtid Stolpehul med fyld af lyst brungråt let humøst sandet ler med mørkere 
striber og enkelte trækulsnister. Spidst afrundet bund. Ø 32, D 19 cm. 

A13 Stolpehul Oldtid Muligt stolpehul med fyld af brungråt let humøst ler. Ø 20, D 4 cm. 

A14 Grube Oldtid Mulig grube med fyld af lyst gråbrunt let humøst ler. Diffust afgrænset. 1 
groft afslag i toppen. D 10 cm. 

A15 Grube Oldtid Grube med fyld af sortbrunt humøst ler med trækulsnister. D 16 cm. 
A16 Udgår Udateret   
A17 Grube Oldtid Grube med fyld af brungråt humøst ler med gulbrune pletter.  

D 25 cm. 
A18 Stolpehul Oldtid Muligt stolpehul med fyld af lyst brunt let humøst ler. Spids bund.  

D 12 cm. 
A19 Koge-/ildgrube Oldtid Kogegrube med fyld af brungråt humøst ler med enkelte sten og store 

stykker trækul. D 8 cm. 
A20 Stenspor, 

Kultur 
Oldtid - Nyere 
tid (1661 - ) 

Muligvis bevidst placeret. 

A21 Grube Oldtid Lyst gråbrunt let humøst let sandet ler.  D 5 cm.  

A22 Grube Oldtid Grube med fyld af brungråt humøst let sandet ler. D 4 cm. 
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A23 Grube Oldtid Grube med fyld af lyst gråbrunt humøst ler med gulbrune pletter og 
trækulsnister. D 5 cm. 

A24 Grube Oldtid Grube med fyld af brungråt humøst let sandet ler med brune pletter.  
D 32 cm.  

A25 Grube Oldtid Grube med fyld af lyst brungråt let humøst sandet ler. D 17 cm. 

A26 Grube Oldtid Aflang grube eller rende med fyld af lyst brungråt humøst sandet ler.  
D 5 cm. 

A27 Grube Oldtid Grube med fyld af lyst brungråt humøst sandet ler. D 7 cm. 

A28 Grube Oldtid - Nyere 
tid (1661 - ) 

Grube med fyld af gråbrunt humøst ler. Skarpt afgrænset. Moderne?  

A29 Grube Oldtid Grube med fyld af brungråt let humøst let sandet ler med gulbrune 
pletter. D 13 cm. 

A30 Stolpehul Oldtid Stolpehul med fyld af brungråt humøst let sandet ler. D 7 cm. 

A31 Grube Oldtid Grube med fyld af mørkt gråbrunt humøst let sandet ler med 
trækulsnister. D 18 cm. 

A32 Stolpehul Oldtid Stolpehul med fyld af brunt humøst ler. D 8 cm. 

A33 Grube Oldtid Grube med fyld af gråbrunt humøst ler med trækulsnister. Spids afrundet 
bund.  D 15 cm.  

A34 Grube Oldtid Grube med fyld af mørkt gråbrunt humøst let sandet ler. D 27 cm. 

A35 Grube Oldtid Grube med fyld af gråbrunt humøst let sandet ler.  D 10 cm. 

A36 Grube Oldtid Grube med fyld af gråbrunt humøst let sandet ler. D 23 cm. 

A37 Grube Oldtid Grube med fyld af mørkt gråbrunt humøst let sandet ler med trækulsnister 
og enkelte mindre sten. D 14 cm. 

A38 Grube Oldtid Grube med fyld af gråt let humøst sandet ler med småsten. Diffust 
afgrænset i flade. D 9 cm. 
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Fotoliste 
 
Billed nr. Motiv Dato Fotograf 

D2471 Arbejdsfoto: trækning af søgegrøfter, set fra vest. 15-12-2014 Jonas Christensen 

D2472 Arbejdsfoto: trækning af søgegrøfter, set fra vest. 15-12-2014 Jonas Christensen 

D2473 Oversigtsfoto: arealet med drivhuse i baggrunden, set fra nord 15-12-2014 Jonas Christensen 

D2474 Arbejdsfoto: trækning af grøfter, set fra n/ø 15-12-2014 Jonas Christensen 

D2475 Oversigtsfoto: grøft 1, set fra nord 15-12-2014 Jonas Christensen 

D2476 Oversigtsfoto: grøft 2, set fra nord 15-12-2014 Jonas Christensen 

D2477 Arbejdsfoto:tildækning af grøfter, set fra vest 18-12-2014 Jonas Christensen 

D2478 Arbejdsfoto:tildækning af grøfter, set fra nord 18-12-2014 Jonas Christensen 

D2479 Arbejdsfoto:tildækning af grøfter, set fra nord 18-12-2014 Jonas Christensen 

D2480 Oversigtsfoto: anlæg i udvidelsen i grøft 6, set fra syd 18-12-2014 Jonas Christensen 

D2481 Oversigtsfoto: anlæg i udvidelsen i grøft 6, set fra syd 18-12-2014 Jonas Christensen 
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