
Beretning	  for	  KØM	  2565	  Jernvejsgård	  –	  etape	  IV	  felt	  1	  og	  etape	  II	  felt	  1	  (2013),	  
Karlstrup	  sogn,	  Tune	  herred,	  Roskilde	  amt.	  Sted	  Nr.	  020505-‐55	  KUAS	  j.nr	  
2008.7.24.02/KØM-‐0014.	  

	  

Beretning	  for	  arkæologisk	  udgravning	  af	  bebyggelse	  og	  affaldsgruber	  fra	  neolitikum,	  bronzealder,	  jernalder	  
og	  middelalder.	  Udgravningerne	  blev	  foretaget	  af	  Køge	  Museum	  i	  perioden	  15/5-‐2014	  til	  19/6-‐2013.	  
Udgravningsansvarlig	  var	  museumsinspektør	  Cand.	  Mag.	  Lisbeth	  Gernager	  Langkjær.	  Den	  daglige	  leder	  
samt	  beretningsansvarlig	  var	  Mag.	  art.	  David	  Brink.	  
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Abstract	  

	  

	  

Udgravningen	  omfatter	  den	  arkæologiske	  undersøgelse	  af	  felterne	  etape	  IV	  felt	  1	  og	  etape	  II	  felt	  1	  (syd).	  
Samlet	  set	  er	  der	  afdækket	  og	  udgravet	  8450m2.	  	  På	  de	  omtalte	  felter	  registreredes	  bebyggelse	  fra	  
perioderne	  neolitikum,	  bronzealder,	  jernalder	  og	  middelalder.	  Mest	  markant	  er	  bebyggelserne	  fra	  bronze-‐	  
og	  jernalder.	  

Bronzealderens	  bebyggelse	  er	  repræsenteret	  ved	  2	  velafgrænsede	  gårdsanlæg	  hvoraf	  det	  ene	  har	  delvis	  
bevaret	  toftafgrænsning.	  Jernalderen	  er	  repræsenteret	  ved	  1-‐2	  gårdstomter	  som	  dog	  udelukkende	  er	  
bevaret	  ved	  selve	  huskonstruktionerne.



Undersøgelsens	  forhistorie	  

Den	  her	  foretagne	  arkæologiske	  undersøgelse	  er	  foranlediget	  af	  Solrød	  Kommunes	  planer	  om	  
byggemodning	  af	  et	  hidtil	  dyrket	  areal.	  I	  henhold	  til	  museumslovens	  §	  23	  foretog	  Køge	  Museum	  i	  2006	  
arkivalsk	  kontrol	  af	  område.	  Denne	  viste,	  at	  arealet	  indgår	  i	  et	  større	  område,	  der	  er	  udpeget	  som	  
kulturarvsareal	  (sb	  39),	  og	  at	  der	  i	  området	  kunne	  forekomme	  fortidsminder	  beskyttet	  af	  museumsloven.	  

Solrød	  Kommune	  anmodede,	  som	  følge	  heraf,	  Køge	  Museum	  om	  at	  udføre	  en	  arkæologisk	  forundersøgelse	  
af	  arealet.	  Forundersøgelsen	  blev	  udført	  i	  perioden	  2006-‐2007.	  Undersøgelsen	  afslørede	  tilstedeværelsen	  
af	  et	  righoldigt	  arkæologisk	  materiale	  fra	  stenalder,	  bronzealder,	  jernalder	  og	  renaissance.	  

Siden	  2007	  er,	  de	  ved	  forundersøgelsen	  fremkomne	  lokaliteter,	  blevet	  udgravet	  løbende.	  	  Udgravningerne	  
af	  arealet	  afsluttes	  med	  undersøgelsen	  de	  2	  udgravningsfelter	  ”KØM	  2565	  Jernvejsgård	  –	  etape	  IV	  felt	  1	  og	  
etape	  II	  felt	  1	  (2013)”,	  som	  vil	  blive	  fremlagt	  i	  indeværende	  beretning.	  

	  

	  

	  

	   	  
Figur	  1:	  det	  samlede	  forundersøgelsesområde	  ved	  Jernvejsgård	  (forundersøgelsen	  blev	  udført	  i	  2006-‐2007.	  	  

	  



Administrative	  data	  

	  

Arkæologisk	  undersøgelse	  af	  lokaliteterne	  KØM	  2565	  Jernvejsgård	  –	  etape	  IV	  felt	  1	  og	  etape	  II	  felt	  1	  (2013).	  
Undersøgelsen	  blev	  foretaget	  af	  KøgeMuseum/Museum	  Sydøstdanmark	  i	  henhold	  til	  Museumsloven	  	  §	  27	  
stk.	  4.	  og	  bekostet	  af	  Solrød	  Kommune	  i	  kraft	  af	  dennes	  egenskab	  som	  bygherre.	  

	  

	  

Museets	  Sagnr.	  

KØM2565	  Jernvejsgård	  (2013)	  

	  

	  

Kulturstyrelsens	  sagsnr.	  

2008-‐7.24.02/KØM-‐0014	  

	  

	  

Aktører:	  

	  

Bygherre	  V.	  Charlotte	  Nøhr	  Larsen	  

Solrød	  Kommune	  

Solrød	  Center	  1	  

2680	  Solrød	  Strand	  

	  

Museum	  Sydøstdanmark	  v.	  Lisbeth	  Gernager	  Langkjær	  

Algade	  97	  

4760	  Vordingborg	  

	  

Kulturstyrelsen	  

H.C.	  Andersens	  Boulevard	  2	  

1553	  København	  V	  

	  



Kommunikation	  og	  sagsdata.	  

	  

Primo	  april	  2013:	  

Budget	  for	  undersøgelse	  af	  lokaliteterne	  KØM	  2565	  Jernvejsgård	  –	  etape	  IV	  felt	  1	  og	  etape	  II	  felt	  1	  (2013),	  
indsendes	  til	  godkendelse	  hos	  bygherre	  samt	  Kulturstyrelsen.	  

	  

15/4-‐2013:	  

Budgettet	  for	  den	  arkæologiske	  undersøgelse	  godkendes	  af	  Kulturstyrelsen.	  

	  

30/4-‐2013:	  

Budgettet	  for	  den	  arkæologiske	  undersøgelse	  godkendes	  af	  bygherre.	  

	  

Medio	  Maj	  2013:	  

Udgravningen	  påbegyndes	  

	  

Ultimo	  Juni	  2013:	  

Udgravningen	  afsluttes.	  

	  

26/6-‐2013	   	  

Det	  berørte	  areal	  frigives	  til	  bygherre.	  

	   	  



Øvrige	  Data	  

Museumsinspektør	  Lisbeth	  Gernager	  Langkjær	  var	  udgravningsansvarlig.	  Arkæolog	  David	  Brink	  var	  daglig	  
leder	  og	  beretningsansvarlig.	  Herudover	  deltog	  følgende	  personer	  i	  udgravningen:	  

	  

	  

Nikolaj	  Wiuff	  Kristensen	  	   (Arkæolog)	  

Jeanette	  Ørskou	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Studerende)	  

Dan	  L.	  Nielsen	  	   (Studerende)	  

	  

Til	  afrømning	  benyttedes	  gravemaskine	  på	  bælter	  forsynet	  med	  2	  m	  bred	  rabatskovl	  fra	  entreprenørfirmaet	  
Gorm	  Hansen	  &	  Søn	  A/S.	  

	  

Efterbearbejdningen	  udførtes	  primært	  af	  Mag.	  Art.	  David	  Brink	  

	  

Original	  dokumentation	  opbevares	  på	  Museum	  Sydøstdanmark,	  Nørregade	  4,	  4600	  Køge	  medens	  digital	  
dokumentation	  og	  genstande	  opbevares	  på	  Vasebækgård,	  Vasebækvej	  30d,	  4600	  Køge.	  

	  

	  

	   	  



Topografi	  terræn	  og	  undergrund	  

	  

	  

	  

Karlstrup	   sogn	   omgives	   af	   Køge	   bugt	   samt	   Solrød,	   Snoldelev	   og	   Karlslunde	   sogne.	   Kyststrækningen	   ved	  
Køge	   bugt,	   også	   kaldet	   Jærnen,	   er	   lav	   og	   sandet.	   Den	   er	   opbygget	   af	   strandvolde	   og	   lave	   klitter	   der	  
(oprindeligt)	  var	  delvis	  beplantet	  med	  lave	  med	  nåletræer	  og	  birk.	  	  

Det	  udgravede	  areal	  består	  overordnet	  set	  af	  relativt	  lavtliggende	  landbrugsjord.	  Nordvest	  herfor	  strækker	  
sig	  et	  fladt	  parti	  hvoraf	  de	  laveste	  dele	  ligger	  hen	  som	  mose	  (Karlstrup/Engstrup	  mose)	  eller	  eng,	  dog	  med	  
nogen	  bebyggelse.	  	  Karlstrup	  mose	  gennemskæres	  af	  Køge	  Bugt	  motorvejen.	  

Mod	  syd	   ligger	  Cementvej,	  der	   forbinder	  motorvejen	  med	  strandvejen.	  Syd	  for	  Cementvej	   ligger	  et	  nyere	  
parcelhusområde	  (se	  figur	  3).	  

Mod	  nord	  findes	  også	  parcelhuse,	  mod	  øst	  ligger	  strandvejen	  samt	  yderligere	  lav	  parcelhusbebyggelse,	  der	  
strækker	  sig	  ud	  til	  strandområdet.	  	  

Undergrunden	  består	  af	  moræneler	  med	  en	  del	  grusede	  og	  sandede	  områder.	  Muldlagets	  tykkelse	  varierer	  
mellem	   25-‐40	   cm.	   Dog	   har	   muldlaget	   i	   det	   sydøstlige	   hjørne	   en	   tykkelse	   af	   ca.	   60	   cm,	   idet	   en	   naturlig	  
lavning	  er	  blevet	  opfyldt	  efter	  mange	  års	  pløjeaktivitet.	  

Området	  er	  beliggende	  cirka	  5	  m	  over	  dansk	  normal	  nul	  (se	  figur	  3).	  

Figur	  2:	  felternes	  beliggenhed	  i	  lokalområdet.	  Felterne	  er	  markeret	  med	  grøn	  farve.	  Mod	  vest	  ses	  ”etape	  IV	  felt	  1”,	  og	  mod	  øst	  
ses	  ”etape	  II	  felt	  1”	  Nord	  opad,	  målestok	  1:10.000.	  



	  

	  

	  

	  

Målesystem	  

Udgravningsfelterne	  er	  indmålt	  med	  GPS	  (Trimble	  R6)	  i	  koordinatsystemet	  Euref89	  Zone	  32.	  De	  indmålte	  
data	  er	  efterredigeret	  i	  Mapinfo.	  

	  

Metode	  

Afrømning	  

Afrømning	  af	  muldjorden	  foregik	  ved	  hjælp	  af	  gravemaskine	  på	  bælter,	  forsynet	  med	  2	  m	  bred	  rabatskovl.	  
Alle	  fyldskifter	  blev	  indridset	  i	  fladen	  og	  markeret	  med	  en	  malerpind.	  

	  

	  

	  

Figur	  3:	  Felterne	  markeret	  på	  højdekort	  .	  Af	  kortet	  ses	  lokaliteten	  at	  befinde	  sig	  på	  et	  lavtliggende	  område.	  Felterne	  er	  
markeret	  med	  grøn	  farve.	  Nord	  opad,	  målestok	  1:20.000.	  



Dokumentation	  i	  flade:	  

Alle	  anlæg	  og	  fyldskifter	  indmålt	  med	  GPS.	  

	  

Dokumentation	  af	  profiler:	  

Alle	  anlæg	  er	  snittet	  og	  profilen	  er	  tegnet.	  Målestoksforholdet	  på	  profiltegningerne	  er,	  som	  udgangspunkt,	  
1:10.	  Ved	  snit	  af	  større	  gruber	  og	  lignende	  er	  der	  dog	  tegnet	  i	  1:20	  eller	  1:50.	  

	  

Hjemtagning	  af	  fund	  

Alle	  fund	  fra	  anlæg	  er	  hjemtaget	  til	  museet.	  Under	  indsamlingen	  henførtes	  fundene	  til	  det	  specifikke	  anlæg	  
og	  om	  muligt	  til	  et	  specifikt	  lag.	  	  

	  

Registrering	  

Alle	  fund,	  anlæg	  og	  øvrige	  lister	  er	  registreret	  i	  Museernes	  udgravningsdatabase	  (MUD).	  	  

	  

Nummerering	  og	  lister	  

Da	  der	  tidligere	  har	  været	  foretaget	  adskillige	  udgravninger	  under	  samme	  journalnummer	  (KØM2565),	  er	  
der	  givet	  fortløbende	  numre	  startende	  med	  5001.	  Dog	  er	  P-‐listen	  (jordprøver)	  startende	  med	  P1	  idet	  en	  
sådan	  liste	  ikke	  blev	  anvendt	  på	  de	  tidligere	  udgravninger	  under	  dette	  journalnummer.	  

Nedenfor	  er	  de	  anvendte	  lister	  og	  numre	  fremlagt:	  

	  

Anlægsliste	  (østligt	  felt):	   	   start	  X5001	   	   sidst	  anvendt	  X5506	  

Anlægsliste	  (vestligt	  felt):	   	   start	  X5600	   	   sidst	  anvendt	  X5724	  

Fundliste:	   	   	   start	  x5001	   	   sidst	  anvendt	  X5062	  

Tegningsliste:	   	   	   start	  T5001	   	   sidst	  anvendt	  T5044	  

P-‐liste	  (jordprøver):	   	   start	  P1	   	   sidst	  anvendt	  P82	  

Konstruktionsliste:	   	   start	  K-‐5001	   	   sidst	  anvendt	  K5017	   	  

	  

	  

	  

	  



Naturvidenskab:	  

Jordprøver	  (82	  stk)	  

Da	  det	  er	  museets	  klare	  målsætning	  at	  udføre	  naturvidenskabelige	  dateringer	  af	  de	  fremkomne	  
huskonstruktioner,	  var	  der	  under	  udgravningen	  stor	  fokus	  på	  indsamling	  af	  jordprøver.	  Der	  er	  således,	  i	  
tilfælde	  hvor	  det	  var	  muligt,	  indsamlet	  jordprøver	  fra	  de	  tagbærende	  stolper	  i	  alle	  hovedhuse.	  Som	  
udgangspunkt	  er	  der	  indsamlet	  jordprøver	  fra	  alle	  stolpespor	  i	  den	  tagbærende	  konstruktion.	  I	  tilfælde	  hvor	  
blot	  enkelte	  eller	  ingen	  stolpespor	  var	  bevaret	  i	  den	  tagbærende	  konstruktion,	  blev	  det	  besluttet	  at	  
indsamle	  minimum	  4	  jordprøver	  fra	  hvert	  enkelt	  hus	  (disse	  er	  som	  oftest	  indsamlet	  i	  den	  "oprindelige"	  
nedgravning	  til	  den	  tagbærende	  stolpe).	  

Formålet	  med	  indsamlingen	  af	  disse	  jordprøver	  er	  tilvejebringelse	  af	  makrofossilt	  materiale	  til	  AMS-‐
datering	  af	  de	  fremkomne	  huskonstruktioner/bebyggelser.	  

	  

Flottering:	  

Alle	  jordprøver	  er	  flotteret,	  og	  er	  i	  samme	  omgang	  soldet	  gennem	  to	  sold	  med	  maskestørrelser	  på	  
henholdsvis	  2mm	  og	  0,5mm.	  Ud	  over	  de	  makrofossiler	  der	  blev	  tilvejebragt	  via	  flotation,	  blev	  solderesterne	  
ligeledes	  gennemgået	  for	  at	  kunne	  medtage	  eventuelt	  vanddruknet	  makrofossilt	  materiale.	  

N.B	  Alle	  jordprøver	  blev	  tørret	  før	  flottering.	  Flotteringen	  er	  udført	  på	  museets	  eget	  flotteringsanlæg.	  

	  

Makrofossilt	  materiale:	  

Der	  fremkom	  intet	  makrofossilt	  materiale	  i	  de	  udtagne	  82	  jordprøver.	  I	  12	  af	  prøverne	  fremkom	  en	  mindre	  
mængde	  trækuls-‐smulder.	  Intet	  af	  det	  fremdragne	  trækul	  er	  egnet	  til	  Kulstof-‐14	  analyse.	  

	  

	  

	   	  



Udgravningens	  resultater	  

Samlet	  set	  er	  der	  afdækket	  og	  registreret	  16	  konstruktioner	  under	  udgravningen	  af	  de	  to	  felter	  ”etape	  IV	  
felt	  1	  ”	  og	  ”etape	  II	  felt	  1”	  (se	  figur	  4-‐5).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  4:	  oversigt	  over	  de	  fremkomne	  konstruktioner	  på	  det	  østlige	  felt	  ”etape	  II	  felt	  1”	  (lilla	  felt),	  med	  grøn	  ses	  
udgravningen	  foretaget	  i	  sommeren	  2012.	  Nord	  opad,	  målestok	  1:1000.	  

Figur	  5:	  oversigt	  over	  de	  fremkomne	  konstruktioner	  på	  det	  vestlige	  felt	  
”etape	  IV	  felt	  1”.	  Nord	  opad,	  målestok	  1:1000.	  



Blandt	  de	  16	  konstruktioner	  fordeler	  typerne	  sig	  som	  opstillet	  nedenfor:	  

Hovedhuse/langhuse:	   	   	   	  	  4	  stk	  

Økonomibygninger/udhuse:	   	   	   10	  stk	  

Hegns-‐/grøftforløb	   	   	   	  	  2	  stk.	  

	  

Konstruktionernes	  dateringsrammer	  er	  opstillet	  skematisk	  nedenfor:	  

Neolitikum:	   	   	   	   1	  

Yngre	  bronzealder:	   	   	   1	  

Ældre	  romersk	  jernalder:	   	   	   2	  

Yngre	  bronzealder/Ældre	  romersk	  jernalder:	   1	  

Oldtid:	   	   	   	   8	  

Middelalder	  ?	   	   	   	   1	  

20.	  århundrede:	   	   	   1	  

Ukendt	  datering:	   	   	   1	  

	  

I	  det	  følgende	  vil	  de	  enkelte	  konstruktioner,	  fund	  og	  indbyrdes	  relationer	  blive	  behandlet	  felt	  for	  felt.	  

	  

	  

Etape	  II	  Felt	  1	  (syd):	  

Udgravningen	  af	  dette	  felt	  afdækkede	  i	  alt	  6.294m2.	  indenfor	  dette	  areal	  fremkom	  i	  alt	  12	  konstruktioner	  
bestående	  af	  langhuse,	  økonomibygninger	  samt	  hegnsforløb.	  Bebyggelsen	  stammer	  fra	  perioderne:	  
Neolitikum,	  Yngre	  bronzealder,	  Ældre	  romersk	  jernalder,	  det	  20.	  århundrede	  samt	  et	  muligt	  middelalderligt	  
rammehus.	  Dertil	  kommer	  4	  økonomibygninger	  som	  ikke	  kan	  dateres	  nærmere	  end	  ”oldtid”.	  

	  

Neolitikum:	  

Blot	  et	  enkelt	  hus	  Neolitikum	  er	  fremkommet	  på	  dette	  felt.	  Det	  drejer	  sig	  om	  huskonstruktionen	  K-‐5007.	  
Huset	  er	  et	  midtsulehus	  bestående	  af	  5	  tagbærende	  stolper,	  spændet	  mellem	  de	  enkelte	  stolper	  er	  meget	  
ensartet	  og	  er	  i	  gennemsnit	  ca.	  2,40m	  (se	  bilag).	  

Under	  udgravningen	  blev	  der	  udtaget	  jordprøver	  fra	  alle	  stolpehuler	  (TB)	  med	  henblik	  på	  kulstof-‐14	  
datering.	  Desværre	  fandtes	  intet	  makrofossilt	  materiale	  egnet	  til	  datering	  i	  disse	  jordprøver.	  

	  

	  



	  

	  

Typologisk	  set	  er	  grundplanen	  med	  den	  yderst	  regelmæssige	  	  

stolpesætning,	  med	  kort	  spænd	  mellem	  de	  tagbærende	  stolper	  

meget	  lig	  den	  kulstof-‐14	  daterede	  hustomt	  fra	  ”KØM2602	  

Tunegård”	  (se	  figur	  7).	  

Hustomten	  K-‐21	  (KØM2602	  Tunegård)	  er	  kustof-‐14	  dateret	  til	  

MN	  B/tidlig	  SN.	  Og	  en	  lignende	  datering	  må	  formodes	  at	  være	  

gældende	  for	  K-‐5007.	  

Der	  er	  ,	  på	  jernvejsgård,	  ikke	  fundet	  yderligere	  anlæg	  eller	  genstande	  

som	  med	  sikkerhed	  kan	  henføres	  til	  neolitikum,	  dog	  kunne	  
amatørakæologen	  Kjeld	  Eidorf,under	  et	  besøg	  påudgravningen,	  
fortælle,	  at	  han	  netop	  nær	  denfremkomne	  hustomt	  K-‐5007,	  har	  
opsamlet	  en	  del	  flintsager	  (primært	  affaldsflint).	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  6:	  K-‐5007,	  plaering	  på	  felt	  samt	  oversigtplan	  (ikke	  målfast,	  nord	  opad).	  



	  

Yngre	  Bronzealder	  

	  

Langhuset:	  

På	  lokaliteten	  er	  der	  fremkommet	  et	  enkelt	  langhus	  som	  typologisk	  set	  må	  dateres	  til	  yngre	  bronzealder,	  
nemlig	  huset	  K-‐5004	  (se	  figur	  8	  samt	  bilag).	  Langhuset	  må	  opfattes	  som	  hovedhus	  i	  en	  bronzealderlig	  
bebyggelse	  som	  muligvis	  omfatter	  et	  fadebur/12-‐stolpebygning	  (se	  nedenfor).	  

Langhuset	  er	  en	  3-‐skibet	  bygning	  på	  5	  sæt	  tagbærende	  stolper	  og	  formodentlig	  med	  rundede	  gavle.	  
Afstanden	  mellem	  de	  de	  tagbærende	  stolpesæt	  varierer	  mellem	  1,9-‐2,7m	  og	  det	  gennesnitlige	  spænd	  er	  
ca.	  2,4m.	  Midtfagsbredden	  ligger	  meget	  regelmæssigt	  på	  3,80m.	  

	  

	  

Gruber	  og	  fund	  fra	  bronzealder/Førromersk	  jernalder:	  

I	  alt	  6	  gruber	  kan	  via	  keramiske	  dateringer	  af	  fund,	  fremkomne	  heri,	  dateres	  til	  enten	  yngre	  bronzealder	  
eller	  førromersk	  jernalder	  (A50001,	  A5098,	  A5345,	  A5476,	  A5478,	  A5491).	  Da	  der	  under	  udgravningen	  eller	  
den	  efterfølgende	  beretningsfase	  ikke	  er	  fremkommet	  konstruktioner	  som	  bør	  henføres	  til	  førromersk	  
jernalder	  bør	  alle	  omtalte	  gruber	  således	  dateres	  til	  yngre	  bronzealder.	  Ud	  over	  de	  funddaterede	  gruber	  

	  

Figur	  7:	  Øverst	  K-‐5007,	  nederst	  K-‐21	  (KØM2602	  
Tunegård).	  Målestok	  1:200,	  nord	  opad.	  

Figur	  8:	  Det	  bronzealderlige	  langhus	  A5004,	  ikke	  målfast,	  nord	  opad.	  



kan	  ydermere	  et	  mindre	  antal	  gruber	  henføres	  til	  yngre	  bronzealder	  (ud	  fra	  deres	  kontekst,	  til	  de	  
funddaterede	  gruber).	  

Hegnsgrøft	  med	  mulig	  datering	  til	  yngre	  bronzealder:	  

Hegnsgrøften	  A5016	  blev	  delvist	  udgravet	  under	  2012	  kampagnen.	  Efter	  endt	  undersøgelse	  (2012)	  blev	  
hegnsgrøften	  henført	  som	  en	  toftafgrænsning	  tilhørende	  langhuset	  A112	  (yngre	  bronzealder).	  

Der	  blev	  under	  nærværende	  undersøgelse	  udtaget	  jordprøver	  af	  hegnsgrøften,	  men	  det	  var	  desværre	  ikke	  
muligt	  at	  fremdrage	  makrofossilt	  materiale	  til	  naturvidenskabelig	  datering	  af	  konstruktionen.	  Dateringen	  af	  
K-‐5016	  må	  derfor	  bero	  på	  kontekstuelle	  samt	  strategrafiske	  observationer.	  

Strategrafi:	  et	  enkelt	  sted	  ses	  relationer	  mellem	  hegnsgrøften	  og	  andre	  anlæg.	  Det	  drejer	  sig	  om	  
skæringspunktet	  mellem	  K-‐5016	  og	  gruben	  A5345.	  

Af	  profilen	  (se	  figur	  9)	  fremgår	  det	  at	  K-‐5016	  er	  yngre	  end	  A5345	  (dat:	  YB)	  og	  hegnsgrøften	  kan	  således	  ikke	  
være	  ældre	  end	  yngre	  bronzealder.	  Hvor	  ”ung”	  hegnsgrøften	  kan	  være,	  er	  desværre	  ikke	  aflæseligt	  i	  
profilen.	  Udgraveren	  har	  dog	  bemærket	  at	  lag	  2	  (det	  yngste	  lag	  i	  gruben)	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  de	  øvrige	  
lag	  ved	  at	  indeholde	  sandjord	  frem	  for	  lerjord.	  Normalt	  er	  grubernes	  opfyldt	  foregået	  langsomt	  via	  
affaldsdeponering	  eller	  senere	  overpløjning	  af	  arealet.	  Disse	  handlinger	  vil	  medføre	  at	  den	  øvre	  fyld,	  vil	  
bestå	  af	  enten	  affaldslag	  eller	  råmuld.	  I	  dette	  tilfælde	  synes	  det	  muligt	  at	  gruben	  er	  opfyldt	  med	  det	  formål	  
at	  plane	  fladen	  ud	  idet	  opfylden	  ikke	  består	  af	  affaldslag	  eller	  råjord	  men	  derimod	  et	  fundførende	  sandlag	  
som	  viser	  at	  gruben	  er	  tildækket	  i	  den	  yngre	  bronzealder.	  Hvis	  ovenstående	  teori	  er	  korrekt	  synes	  det	  
rimeligt	  at	  planeringen	  er	  udført	  som	  følge	  af	  konstruktionen	  af	  K-‐5016	  som	  netop	  ”passerer”	  denne	  grube.	  

Om	  end	  ovenstående	  argumentation	  på	  ingen	  måde	  kan	  bevise	  at	  hegnsgrøften	  skal	  dateres	  til	  yngre	  
bronzealder	  er	  det	  undertegnedes	  bedste	  fortolkning	  af	  hegnsgrøftens	  tilhørsforhold.	  For	  denne	  
fortolkning	  taler	  ligeledes	  det	  faktum	  at	  den	  bronzealderlige	  hustomt	  K-‐112	  ligger	  retvinklet	  på	  hegnet,	  og	  
således	  følger	  husets	  og	  hegnets	  orientering	  hinanden	  (se	  figur	  10).	  

	   	  

	  

	  

1) Gråbrunt	  sandet	  ler	  (K-‐5016)	  
2) Lyst	  gråt	  let	  leret	  sand	  med	  pletter	  af	  jernudfældning	  
3) Grågult	  undergrundsler	  med	  grålig	  skygge	  (nedskreden	  kant)	  
4) Gråt	  sandet	  ler	  med	  spredte	  trækulsnister	  
5) Gråt	  sandet	  ler	  med	  mange	  trækulsnister	  
6) Gråbrunt	  let	  sandet	  ler	  
7) Gråbrunt	  let	  sandet	  ler	  iblandet	  9)	  
8) Grågult	  undergrundsler	  med	  grålig	  skygge	  
9) Grågult	  undergrundsler	  

NB!	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt	  at	  lag	  2	  er	  sand	  når	  undergrunden	  

i	  hele	  området,	  og	  fylden	  i	  de	  øvrige	  lag	  består	  af	  ler	  

(udgravers	  note)	  

	  
Figur	  9:	  Relationen	  mellem	  den	  bronzealderlige	  grube	  A5345	  og	  det	  formodede	  bronzealderlige	  gårdshegn	  A5016.	  



Gårdsenheder	  fra	  yngre	  bronzealder	  (udgravningerne	  2012	  og	  2013):	  

På	  den	  fremlagte	  plan	  (se	  figur	  10)	  ses	  alle	  anlæg	  og	  konstruktioner	  som	  typologisk	  kan	  dateres	  til	  yngre	  
bronzealder.	  Det	  synes	  rimeligt	  at	  forklare	  de	  to	  koncentrationer	  af	  anlæg	  som	  2	  separate	  og	  
velafgrænsede	  gårdsanlæg.	  

	  

Gårdsanlæg	  1	  (udgravet	  2012):	  

Gården	  udgøres	  af	  hovedhuset	  K-‐112,	  økonomibygningen	  K-‐111	  samt	  det	  toftafgrænsningen	  K-‐5006.	  

	  

Gårdsanlæg	  2:	  

Gården	  udgøres	  af	  hovedhuset	  K-‐5004.	  Der	  fandtes	  ingen	  jordfaste	  spor	  efter	  et	  toftafgrænsende	  hegn	  som	  
på	  gård	  1,	  dog	  synes	  aktivitetsområderne	  i	  form	  af	  de	  2	  grubekomplekser	  mod	  vest	  og	  sydvest	  at	  være	  en	  
rimelig	  indikator	  for	  gårdstoftens	  vestlige	  udbredelse.	  Hvis	  denne	  antagelse	  er	  korrekt	  er	  gårdtofterne	  
tilhørende	  gård	  1	  og	  gård	  2	  omtrent	  lige	  store.	  

Der	  kan	  ikke	  med	  sikkerhed	  henføres	  nogen	  økonomibygninger	  til	  dette	  gårdsanlæg.	  Dog	  er	  placeringen	  af	  
fadeburet/stolpebygningen	  A-‐5001	  (se	  figur	  11)	  bemærkelsesværdig	  idet	  denne	  ses	  placeret	  nær	  
bronzealdergrubekomplekset	  mod	  sydvest	  (og	  hermed	  nær	  den	  formodede	  toftafgrænsning).	  Det	  er	  
således	  muligt	  at	  K-‐5001	  skal	  henføres	  til	  Gård	  2,	  for	  denne	  fortolkning	  taler	  også	  orienteringen	  af	  K-‐5001,	  
som	  er	  aldeles	  tilsvarende	  retningen	  af	  hovedhuset	  K-‐5004.	  Som	  modargument	  kan	  det	  fremhæves	  at	  
fadebure	  som	  det	  her	  omtalte,	  oftest	  synes	  påtruffet	  på	  jernalderens	  bopladser.	  Det	  skal	  dog	  her	  nævnes	  
at	  fadebure	  i	  enkelte	  tilfælde	  er	  fremkommet	  på	  lokaliteter	  fra	  bronzealderen	  (Madsen,	  M	  2006).	  

Sammenfattende	  er	  det	  udgravers	  fortolkning	  at	  gårdsanlæg	  2	  består	  af	  Hovedhuset	  K-‐5004,	  fadeburet	  	  

K-‐5001,	  samt	  diverse	  grubekomplekser,	  der	  samtidig	  indikerer	  gårdtoftens	  udstrækning.	  	  

	  
Figur	  10:	  de	  2	  bronzealderlige	  gårdsanlæg	  på	  lokaliteten,	  nord	  opad,	  målestok=ikke	  målfast.	  

	  



	  

	  

	  

Ældre	  romersk	  jernalder:	  

Blandt	  de	  fremkomne	  huse	  ses	  et	  gårdanlæg	  fra	  ældre	  romersk	  jernalder	  (se	  figur	  12),	  Gårdsanlægget	  
består	  de	  to	  3-‐skibede	  huskonstruktioner	  K-‐5005	  (langhus/hovedhus)	  og	  K-‐5006	  (økonomibygning).	  	  

Husenes/gårdsanlæggets	  datering	  beror	  udelukkende	  på	  hustypologiske	  observationer,	  idet	  de	  udtagene	  
jordprøver	  ikke	  gav	  afkast	  i	  form	  af	  dateringsegnet	  makrofossilt	  materiale	  og	  idet	  der	  ikke	  fremkom	  
daterbart	  keramisk	  materiale	  i	  konstruktionerne.	  

Figur	  11	  :	  Gårdsanlæg	  2	  fra	  yngre	  bronzealder,	  nord	  opad,	  målestok	  1:700	  



	  

	  

	  

Middelalder:	  

Der	  er	  tidligere	  spekuleret	  i,	  hvor	  den	  middelalderlige	  landsbybebyggelse,	  som	  antydes	  af	  stednavnet	  
”Engstrup”	  befinder	  sig.	  Gennem	  de	  senere	  år	  har	  store	  dele	  af	  den	  tidligere	  Jernvejsgård´s	  jorder	  været	  
udsat	  for	  arkæologiske	  undersøgelser,	  blandt	  andet	  i	  håbet	  om	  at	  finde	  netop	  den	  middelalderlige	  
bebyggelse.	  

De	  mange	  undersøgelser	  til	  trods	  er	  det	  endnu	  ikke	  lykkedes	  at	  lokalisere	  jordgravede	  anlæg	  fra	  den	  
middelalderlige	  bebyggelse.	  	  

Under	  nærværende	  udgravningskampagne	  er	  det	  muligt	  at	  en	  enkelt	  huskonstruktion	  skal	  henføres	  til	  
denne	  periode,	  nemlig	  rammehuset	  K-‐5003	  (se	  figur	  14).	  Husets	  datering	  beror	  udelukkende	  på	  typologiske	  
observationer.	  

Til	  trods	  for	  at	  vi	  på	  denne	  udgravning	  har	  lokaliseret	  et	  enkelt	  formodet	  middeladerligt	  hus,	  synes	  det	  
rimeligt	  sikkert,	  at	  Denne	  konstruktion	  ikke	  er	  årsagen	  til	  stednavnet	  Engstrup.	  Denne	  formodning	  baseres	  
blandt	  andet	  på	  spredningen	  af	  løsfundne	  middelalderlige	  mønter,	  som	  ses	  at	  koncentrere	  sig	  i	  området	  
nordøst	  for	  de	  udgravede	  felter,	  nær	  den	  nuværende	  S-‐togsbane	  (se	  figur	  13).	  

	  

	  

Figur	  12:	  Hovedhus	  og	  udhus	  fra	  ældre	  romersk	  jernalder,	  ikke	  målfast,	  nord	  opad.	  



	  
020510-‐17	   Enkeltfund:	  tyndnakket	  økse,	  neolitikum.	  

020510-‐19	   Gravhøj,	  bronzealder.	  

020510-‐49	   Privat	  opsamling	  af	  neolitiske	  oldsager.	  

020510-‐52	   Boplads	  fra	  stenalderen.	  

020510-‐56	   Privat	  opsamling	  af	  oldsager,	  oldtid.	  

020510-‐58	   forundersøgelse,	  neolitisk	  bebyggelse	  samt	  kogegrubefelt	  fra	  jernalderen.	  

020510-‐59	   Privat	  opsamling	  af	  neolitiske	  oldsager.	  

020510-‐61	   Bebyggelse,	  oldtid.	  

020505-‐10	   Gravhøj	  fra	  Bronzealderen	  .	  

020505-‐12	   Boplads	  bronzealder.	  

020505-‐13	   Brandgrav	  fra	  bronzealder	  eller	  ældre	  jernalder.	  

020505-‐14	   Administrativ	  sag.	  

020505-‐18	   Boplads	  fra	  stenalderen.	  

020505-‐23	   Enkeltfund:	  2	  detektorfundne	  mønter	  fra	  1200-‐1300	  tallet.	  

020505-‐24	   Enkeltfund:	  2	  detektorfundne	  mønter	  fra	  1200-‐1300	  tallet.	  

020505-‐25	   Enkeltfund:	  2	  detektorfundne,	  1	  stk	  fra	  1200	  tallet,	  samt	  1	  stk	  udaterbar	  mønt.	  

020505-‐26	   Enkeltfund:	  1	  detektorfunden	  mønt	  fra	  1300	  tallet.	  

020505-‐27	   Enkeltfund:	  1	  detektorfunden	  bronzemønt,	  udateret.	  

020505-‐29	   Enkeltfund:	  detektorfundet	  rembeslag,	  udateret.	  

020505-‐34	   Den	  oprindelige	  Korporalskro	  fra	  1600-‐1700	  tallet.	  

020505-‐39	   Kulturarvsareal.	  

020505-‐43	   Arkæologisk	  forundersøgelse.	  

020505-‐44	   Boplads	  fra	  stenalderen.	  

020505-‐45	   Boplads	  fra	  stenalderen.	  

020505-‐46	   Enkeltfund	  knusesten	  ukendt	  oldtid.	  

020505-‐48	   Boplads	  fra	  stenalderen.	  

020505-‐55	   Denne	  undersøgelse.	  

020505-‐57	   Udgravning	  af	  bebyggelse	  dateret	  typologisk	  til	  Y.BA-‐FRJ	  samt	  koggrubefelt.	  

Figur	  13:	  fortidsminder	  og	  opsamlinger	  	  i	  nærområdet.	  	  



	  
	  

	  

Konstruktioner	  fra	  nyere	  tid:	  

Hegnsforløbet	  K-‐5017,	  fremstår	  som	  et	  lineært	  nord-‐sydgående	  hegn	  (se	  figur	  13).	  Hegnet	  er	  meget	  
regelmæssigt	  og	  i	  fylden	  fremstod	  fylden	  i	  hullerne	  som	  meget	  løs,	  hvilket	  indikerer	  at	  hegnet	  må	  være	  af	  
nyere	  dato.	  Det	  er	  efter	  endt	  udgravning	  lykkedes	  at	  finde	  hegnsforløbet	  på	  et	  luftfoto	  fra	  midten	  af	  det	  20.	  
århundrede.	  Luftfotoet	  dokumenterer	  forløbet	  som	  et	  toftafgrænsende	  hegn	  tilhørende	  den	  ”moderne”	  
Jernvejsgård.	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Figur	  14:	  Rammehuset	  K-‐5003	  skal	  formodentlig	  dateres	  til	  middelalder,	  ikke	  målfast,	  nord	  opad.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

etape	  IV	  felt	  1	  	  

Felt	  1	  (etape	  IV)	  viste	  sig	  under	  afrømningen	  af	  være	  voldsomt	  forstyrret	  af	  forskellige	  jordarbejder	  i	  
området.	  For	  det	  første	  var	  arealet	  under	  den	  tidligere	  nord-‐syd	  gående	  markvej	  (se	  figur	  16),	  kraftigt	  
forstyrret	  af	  markvejens	  anlæggelse.	  For	  det	  andet	  var	  store	  dele	  af	  det	  resterende	  felt	  forstyrret	  af	  
afgravninger	  til	  en	  skurvognsby.	  Skurvognsbyen	  er	  opført	  og	  fjernet	  i	  perioden	  mellem	  museets	  
forundersøgelse	  og	  den	  faktiske	  arkæologiske	  udgravning.	  Skurvognsbyen	  er	  udført	  af	  Solrød	  kommunes	  
entreprenør	  i	  forbindelse	  med	  andre	  jordarbejder	  i	  området.	  At	  skurvognsbyen	  blev	  anlagt	  inden	  for	  de	  
indstillede	  arealer	  er	  naturligvis	  ikke	  hensigtsmæssigt,	  men	  efter	  samtale	  med	  Solrød	  kommune	  må	  det	  dog	  
konstateres	  at	  afgravningen	  er	  resutatet	  af	  en	  beklageligt	  men	  hændelig	  uheld.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  15:	  Det	  moderne	  hegnsforløb	  K-‐5017,	  nord	  opad,	  målestok=ikke	  målfast.	  



	  

	  

	  

Oldidsminder	  på	  feltet:	  

Efter	  endt	  udgravning	  måtte	  konstateres	  at	  blot	  2	  reelle	  huskonstruktioner	  kunne	  erkendes	  (se	  figur	  17).	  
Disse	  er	  navngivet	  K-‐5011	  og	  K-‐5012.	  Begge	  huse	  må	  betegnes	  som	  økonomibygninger	  tilhørende	  et	  
hovedhus	  som	  desværre	  ikke	  er	  erkendt/til	  stede	  i	  det	  afdækkede	  felt.	  Det	  er	  dog	  muligt	  at	  et	  hovedhus	  
oprindeligt	  har	  befundet	  sig	  	  i	  feltets	  nordvestlige	  hjørne	  (se	  figur	  18),	  trods	  snit	  og	  tegning	  af	  alle	  anlæg	  på	  
feltet	  var	  det	  dog	  ikke	  muligt	  at	  påvise	  tilstedeværelsen	  af	  et	  sådant	  langhus	  i	  området.	  I	  tilfælde	  af	  et	  	  
sådant	  langhus	  har	  været	  tilstede,	  må	  det	  være	  helt	  eller	  delvist	  destrueret	  af	  de	  moderne	  jordarbejder	  i	  
området	  (se	  ovenfor).	  

Begge	  de	  omtalte	  økonomibygninger	  må	  ud	  fra	  deres	  typologiske	  træk	  henføres	  til	  jernalder.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  16:	  forstyrrelser	  på	  felt	  1,	  etape	  IV..	  Gul=traktose,	  
Grøn=afgravning	  og	  påfyldning	  af	  grus,	  	  
Orange=afgravning/markvej).	  Målestok	  1:1000,	  nord	  opad.	  

	  
Figur	  17:	  økonomibygningerne	  K-‐5011	  og	  K-‐5012,	  målestok	  :200,	  nord	  opad.	  



	  

	  

	  

Sammenfatning:	  

Under	  udgravningen	  af	  de	  to	  felter,	  etape	  IV	  felt	  1	  og	  etape	  II	  felt	  1,	  undersøgte	  Museum	  Sydøstdanmark	  
huskonstruktioner	  og	  gårdsanlæg	  fra	  perioderne:	  Neolitikum,	  yngre	  bronzealder,	  og	  ældre	  romersk	  
jernalder.	  Bronzealderens	  konstruktioner	  fremstår	  som	  velafgrænsede	  gårdanlæg	  mens	  den	  øvrige	  
bebyggelse	  blot	  er	  bevaret	  selve	  huskonstruktionerne.	  Ydermere	  fremkom	  en	  enkelt	  konstruktion	  som	  
mere	  usikkert	  er	  dateret	  til	  middelalder.	  

Udgravningen	  af	  denne,	  men	  ligeledes	  andre	  lokaliteter	  i	  området	  viser	  at	  området	  nær	  Jernvejsgård	  har	  
været	  et	  yndet	  område	  at	  bosætte	  sig	  i	  gennem	  hele	  vor	  forhistorie	  og	  ældste	  historiske	  perioder.	  Hvad	  
angår	  bopladsernes	  typologiske	  træk	  er	  billedet	  det	  samme	  som	  i	  resten	  af	  museets	  ansvarsområde.	  Det	  er	  
dog	  interessant	  at	  bemærke	  områdets	  lave	  beliggenhed	  i	  landskabet,	  idet	  bebyggelsen	  på	  dette	  punkt	  
adskiller	  sig	  fra	  hovedparten	  af	  den	  hidtil	  fremkomne	  bebyggelse	  i	  museets	  ansvarsområde.	  	  

	   	  

Figur	  18:	  Moderne	  jordarbejde	  har	  muligvis	  forstyrret/ødelagt	  et	  langhus	  som	  kan	  have	  ligget	  mod	  nordvest.	  	  Målestok	  1:450,	  nord	  
opad.	  
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