
KNV00513 Marvede Kirke 

 

I forbindelse med rørlægning fra Marvede kirkes nordvestlige hjørne til vandhul ca. 60 m vest-nordvest for 

kirken, blev i perioden 25.-29. november 2016 foretaget en arkæologisk overvågning af anlægsarbejdet. 

Museum Sydøstdanmark varetog overvågningen udenfor kirkemuren, mens Nationalmuseet stod for 

opgaven indenfor muren. Udenfor muren blev der gravet et tracé fra vandhullet til ca. 5 fra kirkemuren, 

hvorfra der blev underboret til kirkegården. 

Der blev gravet en ca. 60 cm bred grøft over 46 m i etaper af ca. 2 m. 

 

Administration 

Henriette Rensbro fra Nationalmuseet kontakter Museum Sydøstdanmark 24. november 2016 vedrørende 

igangsætning af rørlægningsarbejdet. 

Museum Sydøstdanmark overvåger anlægsarbejdet og dokumenterer anlæg og fund i perioden 25.-29. 

november 2016. 

Entreprenør var Jørgen Møller fra Kyse. 

 

Topografi, terræn og undergrund 

Terrænet falder let samt stedvist skarpere i to terrasser fra øst ved kirkegårdsmuren mod vest til 

vandhullet. Overfladen ved tracéets østende er således målt til kote 14,89 m over DNN og i vestenden 

falder terrænet til kote 10,98 over DNN. Terrænfaldet synes dels at være naturligt og dels at være reguleret 

i terrasser. I den østlige ende af grøften mellem kirkegårdsmuren og det markante niveauspring blev 

erkendt to gruber fra oldtid eller nyere tid. Over gruberne blev registreret et opfyldslag formentlig fra nyere 

tid, bestående af gråbrunt, let sandet ler kraftigt iblandet rødbrunt sand og grus, pletter af omdeponeret 

undergrund samt nister og stumper af tegl, kalk og trækul foruden småsten, som havde karakter af en form 

for underlag eller terrænreguleringslag. Hvor dette lag ender, falder terrænet lidt mere markant, og der er 

en lille skrænt. Vest for skrænten falder terrænet mere jævnt, og i hele grøftens vestende blev registreret 

undergrund af lyst gult, sandet ler med nister af kalk og med mere eller mindre markante vådbundslag. 

Muldlaget er mellem 20 og 40 cm dybt. 

 

Metode 

Der måtte registreres, opmåles og dokumenteres i etaper af ca. 2 m, da der skulle lægges rør og grøften 

lukkes inden næste etape blev åbnet. En enkelt sekvens på ca. 5 m omkring to gruber blev dog registreret 

sammenhængende. Kulturlagene A1 og A3, der kunne iagttages i grøftens vestende kunne ikke registreres 

og opmåles sammenhængende, men har formentlig en større udstrækning end den indmålte. Hvor det var 

tilgængeligt er sekvenser profiltegnet. 

Grøftens udstrækning blev så vidt muligt opmålt nede i grøften. De fleste af de registrerede anlæg kunne 

ikke erkendes i fladen underafrømningen, men blev først erkendt i grøftens profiler. Et enkelt anlæg kunne 

dog erkendes sikkert ved afrømning og blev derfor flade-opmålt. De resterende anlægs udstrækning er 



omtrentligt opmålt i grøften og/eller registreret i profil med reference til gps-indmålte målepunkter. 

Udvalgte profiler samt to gruber er fotodokumenteret og tegnet i profil (T1-T2). 

Grøften var dybest i forhold til terræn i østenden, hvor der blev gravet til en dybde på ca. 160 cm. Mod vest 

falder terrænet markant i terrasser, og midt på tracéet blev der gravet til en dybde på ca. 1 m, mens 

dybden i vestenden var omtrentligt 30 cm under terræn. 

 

Resultater 

Der blev erkendt 1 kogegrube fra oldtid, to gruber fra oldtid til nyere tid, et muligt stolpehul fra middelalder 

eller nyere tid samt to kulturlag, formentlig fra renæssance eller nyere tid, 1 udateret grøft samt en 

drængrøft fra nyere tid eller nutid. Der blev hjemtaget tre fund X1-X3. 

De kulturhistoriske anlæg blev påtruffet i den østlige ende an tracéet på plateauet umiddelbart vest for 

kirkegårdsmuren samt omkring den lille skrænt. I den vestlige del af tracéet ned mod mosehullet kom ingen 

anlæg eller fund. 

 

Kulturlagene 

Kulturlagene A1 og A3 udgør formentlig en oprindeligt sammenhængende opfyldshorisont. Kulturlaget A1, 

som er registreret vest for niveauspringet indeholder umiddelbart nedenfor skrænten en del teglstumper 

og nister af trækul og kalk samt enkelte små skår af glaseret rødbrændt lervare (X1-X2). Lag 2 umiddelbart 

under græstørven indeholdt et enkelt lille skår med en lille smule formodet hornbemaling på ydersiden 

(X1), formentlig fra ca. 1650 eller nyere tid. Mod vest indeholdt lagene færre kulturspor, og her kunne 

iagttages vådbundsaflejringer. 

Kulturlaget A3, som er registreret på terrassen umiddelbart øst for kirkegårdsmuren består ligeledes af 

formodede opfyldslag fra nyere tid (lag 2 og 3), hvor det nederste af lagene (lag 3), indeholdende en del 

sand/grus synes at være et muligt terrænregulerende lag. Herunder kom undergrund eller ældre anlæg, 

som nævnt nedenfor. 

 

De øvrige anlæg 

Umiddelbart under kulturlagene blev erkendt enkelte anlæg. I den del af grøften, der er gravet på plateauet 

ved kirkegårdsmuren fremkom under opfyldslaget A3 en kogestensgrube (A2) fra oldtid samt to store 

gruber (A5 og A7), som var fundtomme og må dateres bredt til perioden fra oldtid til nyere tid. A5 var 164 

cm bred og 97 cm dyb og bestod i bunden af flere smalle opfyldshorisonter og øverst en større 

opfyldshorisont. A7 var optil 206 cm bred og minimum 88 cm dyb og bestod af et mere ensartet opfyldslag. 

Nedenfor skrænten i den lavereliggende del af grøften blev under opfyldslaget A1 registreret et muligt 

stolpehul (lag 4), 49 cm bredt og 51 cm dybt. Et enkelt lille keramikskår af glaseret, rødbrændt lervare (X3) 

blev registreret i laget. Laget er nedgravet i opfyldslagene 5-7 og må derfor være yngre end disse, men kan 

ikke dateres nærmere end middelalder til nyere tid.  

I nærheden af skrænten blev profilerne til grøften påtruffet et tværgående fyldskifte (A4) af mørkt, 

gråbrunt, humøst, let sandet ler med en del trækulsnister samt enkelte knoglestumper af mindre pattedyr 

(ikke hjemtaget). Anlægget er tolket som en mulig grøft. Desuden var udenfor overvågningen fremkommet 



knogle fra større pattedyr samt et skår af grønt-glaseret, rødbrændt lervare (ikke hjemtaget) fra muldlaget 

samt formentlig øvre del af opfyldslag A1 (foto 1136). 

 

Fotoliste 

1116: Profil vest for plateau – A1 kulturlag, set fra N.    28.11.2016. PRS 

1117: Profil vest for plateau – A1 kulturlag, lidt vestligere end 1116, set fra N.  28.11.2016. PRS 

1118: Oversigt over tracé, set fra vest.    28.11.2016. PRS 

1119: Oversigt over tracé, set fra vest.    28.11.2016. PRS 

1120: Oversigt over tracé, set fra vest.    28.11.2016. PRS 

1121: A2 – kogegrube i profil, set fra syd.    28.11.2016. PRS 

1122: A2 – kogegrube i profil, set fra syd.    28.11.2016. PRS 

1123: Sten i grøften, set fra syd.    28.11.2016 PRS 

1124: Grøftprofil på det højereliggende plateau i den østlige del af tracé, set fra syd. 28.11.2016 PRS 

1125: Grøftprofil på det højereliggende plateau i den østlige del af tracé, set fra syd. 28.11.2016 PRS 

1126: Muligt grøftforløb i tracéet - A4, set fra syd.   28.11.2016 PRS 

1127: Muligt grøftforløb i tracéet - A4, set fra syd.   28.11.2016 PRS 

1128: Muligt grøftforløb i tracéet - A4, set fra syd.   28.11.2016 PRS 

1129: Grube A5 kommer til syne i grøften, set fra nordvest.  28.11.2016 PRS 

1130: Grube A5 kommer til syne i grøften, set fra nordvest.  28.11.2016 PRS 

1131: Grube A5 i profil med målestok, set fra nord.   29.11.2016 PRS 

1132: Grube A5 i profil med målestok, set fra nordøst.   29.11.2016 PRS 

1133: Grube A5 i profil med målestok, set fra nordøst.   29.11.2016 PRS 

1134: Grube A7 i profil med målestok, set fra nord.   29.11.2016 PRS 

1135: Grube A7 i profil med målestok, set fra nord.   29.11.2016 PRS 

1136: Løsfund, formentlig fra opfyldslaget A1, men fundet af entreprenørens folk 29.11.2016 PRS 

  

 

 

 

 


