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Ved rekognoscering efter dybdepløjning syd for Harrested Skov sås en stor mængde oppløjede 
gruber o.lign., herunder flere med et righoldigt keramikmateriale (ældre romertid) samt ca. 60 
kogestensgruber (yngre bronzealder/ældre jernalder?). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Undersøgelsens forhistorie 
I forbindelse med en række skovrejsningssager med dybdepløjning, var Næstved Museum  
blevet adviseret om de kommende jordarbejder på det godt 5 ha store areal syd for Harrested 
Skov. I denne forbindelse havde museet ansøgt KUAS om midler til en forundersøgelse af 
arealet, da det kunne forudses, at der fandtes forhistoriske spor på arealet. Midlerne rakte dog 
ikke hertil, og Næstved Museum måtte derfor nøjes med at bede ejer (Erik Nielsen, Harrested 
Skovvej 15, 4700 Næstved) advisere, når pløjningen havde fundet sted. 
 
Ved den derpå følgende efterrekognoscering sås en stor mængde oppløjede kogestensgruber og 
fundrige gruber. Da registreringen af disse ødelagte anlæg viste sig mere omfattende end de 
kunne udføre indenfor museets budget for egne undersøgelser, blev KUAS ansøgt om midler til 
yderlige registreringsdage. Undersøgelsen kunne dermed strækkes endnu tre dage og et efter 
omstændighederne forsvarligt registreringsniveau opnås. 
 
Rekognoscering og efterfølgende undersøgelser blev udført på 7-8 dage i løbet af december 
måned 2006 af BA Kim Christoffersen (Næstved Museum). 
 

 
Skovrejsningsarealet med talrige oppløjede anlæg, set fra vest. 

 
 

 
Topografi 
Det dybdepløjede areal, der udgjorde 5,1 ha, ligger umiddelbart syd for Harrested Skov. Arealet 
afgrænses mod vest af Præsteskov og mod øst af Harrested Skovvej. Mod nord og syd afgrænses 
arealet af tilstødende marker. Arealet er beliggende i et svagt kuperet område. Et nu tørlagt 
vandløb forløber langs det dybdepløjede areals vestside, lige inden for skovkanten. Dette 
vandløb danner endvidere sogne- (og tidl. amts-) grænse. Nær midten af arealet mod nord ligger 



en lille sø. I det hele taget ligger arealet forholdsvis lavt, og nogle af de nedenfor omtalte mørke 
områder er formentlig små, tidligere vådområder. Undergrunden er gulbrunt ler og gulbrunt 
sandblandet ler, overjorden leret, gråbrun muld. 
 

 
Oppløjede kogestensgruber og større mørktfarvet areal (tidl. vådområde?) i  

skovrejsningsarealets vestlige del, set fra øst (i baggrunden Præsteskov) 
 
 
Metode 
Da Næstved Museum indledte undersøgelserne af de keramikrige anlæg og registreringen af 
kogestensgruberne havde hele det aktuelle areal været underdybdepløjning og alle anlæg var 
oppløjet. Anlæggenes form og oprindelige udstrækning i flade og dybde kunne dermed kun 
estimeres du fra de udpløjede spor. Rekognosceringen og de efterfølgende nærmere 
undersøgelser af anlæggene vanskeliggjordes endvidere af generelt meget mudrede forhold.  
 
Der blev registreret ca. 60 oppløjede kogestensgruber, samt enkelte andre mindre anlæg, der må 
tolkes som gruber af anden art. Alle disse anlæg blev indmålt med håndholdt GPS (se GPS-liste).  
 
Herudover kunne iagttages 15 større oppløjede, mørke områder. Disse områder var karakteriseret 
ved at indeholde trækul og evt. brændt ler eller keramik i overfladen. Hovedparten af disse 
områder blev indmålt med GPS med et punkt i midten, ellers indtegnet på kort. Et enkelt meget 
stort, mørkt område (formentlig et tidligere vådområde; Område 9) er indmålt med GPS langs 
dets afgrænsning. Da det var vanskeligt at afgøre, om disse mørke områder oprindeligt havde 
udgjort et enkelt eller flere anlæg, og der kun kunne siges lidt om anlæggenes karakter, er disse 
mørke fyldskifter her blot benævnt områder. Hvert af disse områder har fået nummer og 
beskrevet separat (Område1-15). 
 



Resultater 
Der blev registreret ca. 60 kogestensgruber, enkelte andre gruber samt 15 mere udbredte mørke 
fyldskifter (områder) med kulturspor, bl.a. et rigt keramikmateriale fra ældre romertid. 
Sidstnævnte må anses for affaldsgruber eller andre udsmidsområder. Langt størstedelen af 
sporene efter forhistorisk aktivitet befandt sig i det dybdepløjede areals vestlige del mellem den 
lille sø og Præsteskov. 
 
Et særlig givtigt mørkt fyldskifte var Område 2 (LMK 166) på ca. 9 x 3 m. Her fandtes ikke 
mindre end 147 keramikskår. Der er tale om både finere og grovere keramik, sortbrændt og 
rødbrændt vare. Blandt skårene kan nævnes 8 skår, der formentlig stammer et og samme 
romertids fodbæger (x1). 3 af skårene omkring standfladen kan sættes sammen. Endvidere kan 
nævnes et unikt, fladt stykke med vulst langs randen, vinkelbøjet tap og stærkt sodet inderside 
(formentlig et låg, ”ovnlåge” (?) el. lign.; x2), samt et randskår med karakteristisk, lodret 
fugeornamentik på ydersiden (x4). 
 
Den opsamlede keramik bar med mange nye brud tydeligt spor af ploven. Flere af karrene har 
således været betydelig bedre bevaret umiddelbart inden dybdepløjningen, og man kan have 
fornemmelse af, at i hvert fald en del af keramikken indtil pløjningen har ligget som næsten hele 
kar. Trods dette må keramikken opfattes som resultat af affaldsdeponering. Det bør selvfølgelig 
overvejes, om der kan være tale om offerdeponeringer, selv om karakteren ikke umiddelbart taler 
herfor. For teorien kunne dog evt. tale, at det store mørkfarvede område (Område 9) formentlig 
er resterne af et tidligere vådbundsområde, og hovedparten af de fundførende fyldskifter lå ved 
eller umiddelbart nær dette areals afgrænsning (jf. kortbilag). Der kunne dermed være tale om 
”mosepotter”. Som nævnt peger karakteren af det store og formmæssigt varierede 
keramikmateriale dog mere i retning af bortsmidt bopladsaffald, hvortil en mosekant naturligt 
kan være benyttet til deponi. 
 
Keramikken kan dateres til ældre romersk jernalder og må beskrives som meget rigt varieret 
både hvad angår formforråd og godskarakter. Keramikfund af denne karakter er meget sjældne i 
Næstved Museums arbejdsområde. 
 
Udover keramikken fandtes i Område 2: klumper af brændt ler/lerklining, 1 stykke hvidbrændt 
flint, 3 flintafslag og et fragment af en mulig flintskraber. Herudover lidt brændte sten og 
skærver. Der blev ikke fundet knoglemateriale. Der blev udtaget trækulsprøver. 
 
I Område 1, 3 og 7-15 blev fundet keramik lig den i Område 2, dog ikke i samme omfang. Der 
blev fundet fra 1 til 68 stykker keramik (se fundliste). Det næstmest fundrige område var 
Område 13 med 68 stykker keramik. Herfra skal nævnes et mindre sortbrændt stykke med 
sildebensornamentik (x38). Hovedparten af keramikken fra det største mørke område (Område 
9) fandtes i den sydvestlige del af området, 21 ud af 24 stykker. Her fandtes også en del 
dyreknogler. Dyreknogler var stort set fraværende i de øvrige mørke områder. 
 
Fra Område 4, 5 og 6 blev ikke fundet andet end trækul. I Område 6 sås mange brændte sten, og 
der blev taget en trækulsprøve fra dette anlæg. 
 
De ca. 60 kogestensgruber fremkom som nævnt hovedsageligt på arealets vestlige del, dvs. nær 
det formodede tidligere vådbundsområde (Område 9). Der synes endda en tydeligt, at 



kogestensgruberne er blevet anlagt langs bredderne af dette vådbundsområde, i særdeleshed mod  
sydøst (jf. kortbilag). Denne placering langs randen af vådområder er blevet iagttaget ved en lang 
rækker undersøgelser af kogestensgruber i  museets arbejdsområdet.  
 
Da alle anlæggene var stærkt oppløjede, var det ikke muligt at bestemme grubernes form og 
dybde. Ingen af kogestensgruberne indeholdt umiddelbart daterbart materiale, men fra et par 
enkelte af gruberne udtoges trækulsprøver til evt. senere C14-datering. Traditionelt tilhører 
kogegruber af denne karakter yngre bronzealder/ældre jernalder. 
 
 



Sammenfatning 
Det må beklages, at skovrejsningsarealet syd for Harrested Skov ikke blev forundersøgt og det 
fundrige areal ikke underkastet  en reel undersøgelse forud for dybdepløjningens ødelæggelser. 
Som det fremstod da museet nu kom til, var der tale om noget nær en ren ruin, hvor kun de sidste 
rester kunne reddes. Forholdet må i særdeleshed beklages, da jernalderfund fra denne del af 
museets arbejdsområde er så godt som ukendt, og gode keramikfund i det hele taget er meget 
sjældne i denne del af landet.  
 
På grund af forholdene er basale oplysninger om fundkomplekset mistet. For eksempel kan der 
kun gives formodninger vedr. karakteren af de keramikrige anlæg fra ældre romertid og disses 
tilhørsforhold til øvrige aktiviteter. Som nævnt er der dog formentlig tale om affaldsgruber, 
hvilket må indikere, at der i umiddelbar nærhed har fandtes et bopladsområde. Om bopladsen 
skal søges indenfor det pløjede område mellem den lille sø og vandløbet i Præsteskov (hvor små 
anlæg som stolpehuller o.lign. sandsynligvis ikke ville være set p.gr.a. oppløjningen) eller – 
måske mere sandsynligt – på den svagt højere liggende mark syd for er imidlertid uvist.  
 
De mange kogestensgruber omkring det tidligere vådområde vestligt på arealet kunne antyde, at 
arealet også har været benyttet til religiøse aktiviteter. De senere års fund af og fokus på 
kogestensgruber, antyder nemlig, at sådanne store ansamlinger af  kogestensgruber har 
forbindelse til religiøse fester og tilsvarende. Tolkning kan dog i tilfældet ved Harrested Nord 
kun stå som kun formodning, da forholdet ikke kunne verificeres yderligere ved de sporadiske 
undersøgelse. Tidsmæssigt er der mulighed for, at kogegruberne er samtidige med de 
romertidige affaldsgruber (og dermed de formodede bopladsaktiviteter), men mere sandsynligt 
tilhører de en periode forud herfor (yngre bronzealder eller førromersk jernalder). 
 
Ved fremtidigt jord- og anlægsarbejde i områder, må eftersøgningen af den sandsynlige boplads i 
området prioriteres højt. 
 
 
 
 
 
 
 
24.II.2007 
Næstved Museum    Kim Christoffersen 



 

   
 

TV: x1, Omr. 2. Skår af fodbæger; TH: x2, Omr. 2. Låg(?) 
 
 
 

   
 

TV: x3, Omr. 2. Hank; TH: x4, Omr. 2. Randskår med stregornamentik 
 
 
 

   
 

TV: x38, Omr. 13. Ornamenteret sideskår; TH: x68, Omr. 15. Rand med hankafsats 
 
 



Fundliste 
 
 
x1 LMK 166, Område 2 
Keramik: 8 skår, formentlig fra samme fodbæger. 3 
skår passer sammen. Fint magret, glittet vare. Farve: 
brungul. 
2 randskår, udfaldende, let facetteret rand. 
3 sideskår. 
1 sideskår m. tagrygsformet vulst. Bredde af vulst 8 
mm. 
2 bundskår med krave på standfladen. 

 
 

x2 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 sideskår/ låge/ ovnlåge (?) med vinklet 
tagrygsformet vulst, hvorfra der udgår en del af et 
nærmest H-formet øre. Fint magret, glittet på den ene 
side. Anden side med vulst og øre, svedet og 
forvitret. Farve: brungul. 

  
   

x3 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 sideskår med rest af fladt, bredt afsat øre, 
der fliger ud. Mellemgroft magret, hårdtbrændt vare. 
Større kar. Farve: brungul. 

 
 

x4 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 randskår m. fortykket, udfaldende rand. 
Yderside lettere forvitret, indvendigt glittet. 
Udvendigt lodretstillede fuger af ca. 3 mm bredde. 
Eksempel på lignende fuger: Liversage, D. 1980. 
Material and Interpretation. The Archaeology of 
Sjælland in the Early Roman Iron Age. Publications 
of the National Museum. Archaeological-Historical 
Series I Vol. XX, 189, Pl. 46. C25. 
Diameter af oprindeligt kar ca. 27 cm. 
 
x5 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 randskår m. fortykket udfaldende rand. 
Mellemgroft magret. Farve brungul.Større kar. 

 
x6 LMK 166, Område2 
Keramik: 1 randskår, rundet, ikke fortykket rand. 

Fintmagret, sortbrændt. Mindre kar. 
 
x7 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 muligt randskår. Lettere forvitret, 

mellemgroft magret. Rødbrændt. 
 
x8 LMK 166, Område 2 
Keramik: 3 bundskår, formentlig fra samme kar. 

Mellemgroft magret, glittet. Farve 
grå. 

 
x9 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 sortbrændt sideskår m. mulig ornamentik. 
Mellemgroft magret. 
 
x10 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 sortbrændt bundskår fra mindre kar. Fint 
magret, hårdtbrændt. 
 
x11 LMK 166, Område 2 
Keramik: 8 sortbrændte sideskår. Mellemgroft 
magrede. 
 
x12 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 sortbrændt randskår med udfaldende 
rand. Hårdtbrændt, fint magret vare. 
 
x13 LMK 166, Område 2 
Keramik: 2 sortbrændte sideskår. Hårdtbrændt, fint 
magret vare. 
 
x14 LMK 166, Område 2 
Keramik: 12 sideskår. Fint magret, glittet vare. 
Brungul farve. Større kar. 
 
x15 LMK 166, Område 2 
Keramik: 10 sideskår. Halvgroft magret, lettere 
forvitret vare. Rødgul til brungul farve. Fra større kar. 
 
x16 LMK 166, Område 2 
Keramik: 12 sideskår. Groft magrede. Nogle med 
beklaskning. Sandsynligvis fra større forrådskar. 

 
x17 LMK 166, Område 2 
Keramik: 2 sideskår, der kunne være fra samme 
større kar. Yderside ikke glittet. Brungul farve på 
yderside, laget lige herunder er rødligt. Halvgroft 
magret. 

 
x18 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 sideskår fra større kar. Fint magret, glittet 
vare. Farve brungul. 
 
x19 LMK 166, Område 2 
Keramik: 1 kraftigt sideskår, groft magret, fra større 
kar. 
 
x20 LMK 166, Område 2 
Keramik: 2 halvgroft magrede sideskår, formentlig 
fra samme større kar. Lys brun farve. 

 



x21 LMK 166, Område 2 
Keramik: 10 halvgroft magrede sideskår. 
 
x22 LMK 166, Område 2 
Keramik: 2 fint magrede sideskår. Glittet, brungul 
vare. 
 
x23 LMK 166, Område 2 
Keramik: 2 fint magrede sideskår. Glittet, brungul 
vare. 
 
x24 LMK 166, Område 2 
Keramik: 4 halvgroft magrede sideskår. Brungul 
farve. 
 
x25 LMK 166, Område 2 
Keramik: 2 fintmagrede sideskår, der passer sammen. 
Brungrå farve. Yderside lettere forvitret, inderside 
glittet. 

 
x26 LMK 166, Område 2 
Keramik: 12 assorterede sideskår. 
 
x27 LMK 166, Område 2 
Keramik: 9 assorterede sideskår. 
 
x28 LMK 166, Område 2 
Keramik: 18 assorterede sideskår.  
 
x29 LMK 166, Område 2 
Keramik: 11 assorterede sideskår. 
 
x30 LMK 166, Område 2 
Keramik: 7 assorterede sideskår. 
 
x31 LMK 166, Område 2 
Lerklining/klumper af brændt ler. 
 
x32 LMK 166, Område 2 
Flint: 1 stk. hvidbrændt flint. 
 
x33 LMK 166, Område 2 
Flint: 3 flintafslag. 
 
x34 LMK 166, Område 2 
Flint: 1 mulig skraber. 
 
x35 LMK 166, Område 2 
Trækul. 
 
x36 LMK 166, Område 2 
Trækul. 
 
x37 Område 13 
Keramik: 1 randskår med udfaldende, rundet rand, 
der er tyndere end siden. Brungrå farve. Halvgroft 
magret. 

x38 Område 13 
Keramik: 1 ornamenteret sideskår, bånd med 
sildebensmønster. Sortbrændt, fint magret. 
 
x39 Område 13 
Keramik: 1 bundskår, groft magret. Lys, brun farve. 
 
x40 Område 13 
Keramik: 3 sideskår, halvgroft magrede. Lys, 
rødbrun, glittet yderside. 
 
x41 Område 13 
Keramik: 5 sideskår, halvgroft magrede. Lys, brun 
farve.Større kar. 
 
x42 Område 13 
Keramik: 3 sideskår, halvgroft magrede. Lys, brun 
farve. Større kar. 
 
x43 Område 13 
Keramik: 8 sideskår, halvgroft magrede. Lys, brun 
farve. Større kar. 

 
x44 Område 13 
Keramik: 12 sideskår, halvgroft magrede. Lys, brun 
farve. Større kar. 
 
x45 Område 13 
Keramik: 7 sideskår, halvgroft magrede. Gråbrun 
farve. 
 
x46 Område 13 
Keramik: 27 sideskår, halvgroft magrede. Gråbrun 
farve. 
 
x47 Område 9, sydvestlig del.  
Keramik: 1 sideskår, halvgroft magret. Yderside 
delvist forvitret. Lys, brun farve. Stort kar. 
 
x48 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 1 bundskår, fint magret, sortbrændt. 
 
x49 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 2 sideskår, fint magrede. Yderside lettere 
forvitret. Lys, brun farve. 
 
x50 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 1 muligt randskår. Meget fint magret. 
Hårdtbrændt. Lys, brun farve. Mindre kar. 
 
x51 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 1 sideskår, meget fint magret. Sortbrændt. 
Madskorpe indvendigt. 
 
x52 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 1 sideskår, fint magret, sortbrændt 
 



x53 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 1 sideskår, halvgroft magret, rødbrun farve. 
 
x54 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 5 sideskår, halvgroft magrede, lys brun 
farve. 
 
x55 Område 9, sydvestlig del. 
Keramik: 8 assorterede, mindre sideskår, lys gråbrun 
farve, flere forvitrede. 
 
x56 Område 9, sydvestlig del. 
Dyreknogler. 
 
x57 LMK 046, Område 9, sydvestlig 
del. 
Dyreknogler. 
 
x58 LMK 046, Område 9, sydvestlig 
del. 
Bjergart: Stump af bjergartsøkse eller natur? 
 
x59 Område 9, midterste del. 
Keramik: 3 sideskår, fint magrede, sortbrændte, 
mindre kar. 
Knogle: Dyreknogler. 
 
x60 Område 8 
Keramik: 13 assorterede sideskår. 
 
x61 LMK 045, Område 7 
Keramik: 4 mindre sideskår, 2 sortbrændte og 2 
rødbrændte. Fint magrede. 
 
x62 LMK 045, Område 7 
Brændt ler. Klumper af brændt ler/lerklining? Rødlig 
farve. 
 
x63 LMK 058, Område 11 
Keramik: 1 randskår med fortykket udfaldende rand, 
fint magret. 
 
x64 LMK 058, Område 11 
Keramik: 1 muligt bundskår, 3 sideskår. Halvgroft 
magrede, lys brun farve. 
 

x65 LMK 057, Område 10 
Keramik: 1 randskår, 5 sideskår. Sortbrændte, fint 
magrede. 
 
x66 LMK 057, Område 10 
Keramik: 2 sideskår, halvgroft magrede, lys brun 
farve. 
 
x67 LMK 057, Område 10 
Knogle: 1 mindre stk. dyreknogle. 
 
x68 Område 15 
Keramik: 1 randskår med udfaldende rand. Rest af 
hank afsat 1,4 cm fra randen. 
Lys rødbrun farve, fint magret. Oprindelig diameter 
af kar ca. 18 cm. 
 
x69 Område 15 
Keramik: 3 sideskår, sortbrændte, meget fint 
magrede. 
 
x70 Område 15 
Keramik: 5 assorterede sideskår. 
 
x71 Område 14 
Keramik: 4 assorterede sideskår. 
 
x72 LMK 167, Område 3 
Keramik: 1 sideskår, halvgroft magret, gråbrun farve. 
 
x73 LMK 003, Område 1 
Keramik: 4 sideskår, halvgroft magrede, lys brun 
farve. 
 
x74 LMK 044, Område 6 
Trækul: Trækulsprøve fra mørkt oppløjet område. 
 
x75 LMK 150 
Trækul: Trækulsprøve fra kogestensgrube. 
 
x76 LMK 162 
Trækul: Trækulsprøve fra kogestensgrube. 
 
x77 Løsfund 
Flint: 1 flintafslag fundet mellem lille sø og  LMK 
166. 



Liste over GPS-målinger 
 
 
 
LMK 001: Kogestensgrube. 
 
LMK 002: Kogestensgrube. 
 
LMK 003: Mindre mørkt område med 
mindre fund af keramik. 
 
LMK 004: Kogestensgruber, gruppe på 4 – 
6. 
 
LMK 005: Kogestensgrube. 
 
LMK 006: Kogestensgrube. 
 
LMK 007: Kogestensgrube. 
 
LMK 008: Kogestensgrube. 
 
LMK 009: Kogestensgruber, gruppe på 6. 
 
LMK 010: Kogestensgrube. 
 
LMK 011: Kogestensgrube. 
 
LMK 012: Gruber af anden art, gruppe på 3. 
Trækul og brændt ler i overflade. 
 
LMK 013: Kogestensgrube. 
 
LMK 014: Kogestensgrube. 
 
LMK 015: Kogestensgruber, 2 stk.. 
 
LMK 016: Kogestensgrube. 
 
LMK: 017: Kogestensgrube. 
 
LMK 018: Kogestensgrube. 
 
LMK 019: Kogestensgrube. 
 
LMK 020: Kogestensgrube. 

LMK : 021: Kogestensgrube el. anden 
grube. Lidt brændte sten og trækul. 
 
LMK 022: Kogestensgrube. 
 
LMK 023: Kogestensgrube. 
 
LMK 024: Kogestensgruber, 2 stk. 
 
LMK 025: Sten m. fordybning, 50x50x18 
cm, formentlig natur. 
 
LMK 141: Kogestensgrube. 
 
LMK 142: Kogestensgrube 
 
LMK 143: Kogestensgrube. 
 
LMK 144: Kogestensgrube. 
 
LMK 145: Grube? Trækul, brændt ler, lidt 
brændte sten. 
 
LMK 146: Grube? Trækul, brændt ler. 
 
LMK 147: Kogestensgrube. 
 
LMK 148: Kogestensgrube. 
 
LMK 149: Kogestensgrube. 
 
LMK 150: Kogestensgrube. 
 
LMK 151: Grube? Trækul i overfladen. 
 
LMK 152: Grube? Trækul i overfladen. 
 
LMK 153: Kogestensgruber, gruppe på 4-6. 
 
LMK 154: Kogestensgrube. 
 
LMK 155: Grube? Trækul i overfladen. 



LMK 156: Kogestensgrube. 
 
LMK 157: Kogestensgrube. 
 
LMK 158: Kogestensgrube. 
 
LMK 159: Kogestensgrube. 
 
LMK 160: Kogestensgrube. 
 
LMK 161: Kogestensgrube. 
 
LMK 162: Kogestensgrube. 
 
LMK 163: Kogestensgruber, gruppe på 4. 
 
LMK 164: Kogestensgrube. 
 
LMK 165: Kogestensgrube. 
 
LMK 166: Mørkt område ca. 9x3 m, trækul, 
brændt ler, brændte sten. Større fund af 
keramik. 
 
LMK 167: Mindre, mørkt område, lettere 
sodet. Lidt brændte sten. Keramik, fund af 1 
stk. sideskår. 
 
LMK 168: Grube? Mindre, mørkt område, 
lettere sodet. Lidt trækul og brændt sten. 
 
LMK 169: Kogestensgrube. 
 
 

LMK 170: Kogestensgrube. 
 
LMK 171: Kogestensgrube. 
 
LMK 172: Kogestensgrube. 
 
LMK 042:  Mørkt, sodet område, 4x5 m. 
Trækul, lidt brændt sten og brændt ler. 
 
LMK 043: Mørkt, sodet område, 4x4 m. 
Trækul og brændt ler. 
 
LMK 044: Mørkt, sodet område, 12x4,5 m. 
Mange brændte sten. Trækul hjemtaget. 
 
LMK 045: Mørkt, sodet område, 10x8 m. 
Meget trækul og brændt ler. Fund af 
keramik. 
 
LMK 046: Fund af dyreknogler i større 
mørkt område. 
 
LMK 047 – 056: Afgrænsning af større 
mørkt område nær skov. 
 
LMK 057: Mørkt område, ca. 20x20 m. 
Trækul. Knogle. Mindre fund af keramik. 
 
LMK 058: Mørkt område, ca. 10x10 m. 
Trækul og lidt knoglestumper. Mindre fund 
af keramik. 
 
LMK 059: Mørkt område, ca. 10x6 m. 
Trækulsstumper i overfladen.
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Fotoliste 
 
 
Foto-01: 
Oppløjet anlæg (LMK 166), 
formentlig affaldsgrube, fund 
af  skår af romertidskeramik. 
Set fra øst mod skov i vest. 
 
Foto-02: 
Oppløjet anlæg(LMK 166), 
set fra vest mod vej i øst. 
 
Foto-03: 
Skovrejsningsområde, vestlige 
brede del, set fra syd mod nord. 
 
Foto-04: 
Skovrejsningsområde, vestlige 
brede del, set fra syd mod vest. 
 
Foto-05: 
Skovrejsningsområde, vestlige 
brede del, set fra syd mod øst. 
 
Foto-06: 
Skovrejsningsområde set fra øst 
mod vestlige brede del. Landmålerstok 
i LMK 166. 
 
Foto-07: 
Skovrejsningsområde set fra øst, 
fra lille gård i sydøstlige hjørne. 
 
Foto-08: 
Skovrejsningsområde, østligste del, 
set fra sydvest. 
 
Foto-09: 
Skovrejsningsområde set fra sø mod 

vej i øst. 
 
Foto-10: 
Skovrejsningsområde set fra sø 
mod skov i vest. 
 
Foto-11: 
Sø set fra syd. 
 
Foto-12: 
Oppløjede kogestensgruber på 
vestlige brede del, set fra øst. 
 
Foto-13: 
Oppløjede kogestensgruber på 
vestlige brede del, tæt på skov. 
Set fra vest. 
 
Foto-14: 
Samme som billede 13 set fra øst. 
 
Foto-15: 
Oppløjede kogestensgruber tæt på 
skoven i vest. 
 
Foto-16: 
Areal med oppløjet mørk jord i sydlige del 
af vestlige brede stykke. Der fandtes trækul 
og brændt ler. Set fra øst. 
 
Foto-17: 
Samme som billede 16. 
 
Foto-18: 
Skovrejsningsområde set fra nord mod syd. 
LMK 166 i midten af billede (presenning).
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