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Resumé

På prøvegravningen fandtes en grube, der kunne keramikdateres til forhistorisk tid. Dette blev
imidlertid ikke vurderet som tilstrækkeligt grundlag for yderligere undersøgelser, hvorfor arealet
efterfølgende blev frigivet til anlægsarbejde.
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OVERSIGTSKORT

Oversigtskort med fortidsminder

Fig. 1

Lokaliteten er indsat på kortet.
sb. 4 Gravhøj med stenkiste.
sb. 5 Gravhøj med grave fra yngre bronzealder.
sb. 8: Gravhøj med stenkiste
sb. 9 Gravhøj, udateret
sb. 10 Gravhøj med stenkister (bevaret in situ).
sb. 70 Gruber med keramik fra sen førromersk jernalder.
sb. 86 Boplads fra sen førromersk jernalder.
sb. 106 Tomt af megalitgrav samt hustomt, formentlig yngre bronzealder.
sb. 108 Hustomt fra ældre germansk jernalder samt jordfæstegrav fra jernalder.
sb. 109 Toskibet hus fra senneolitikum/ældre bronzealder samt hustomt fra yngre bronzealder.
sb. 110 Toskibet hus fra senneolitikum/ældre bronzealder samt hustomt fra yngre jernalder.
sb. 111 To hustomter fra germansk jernalder samt keramik fra yngre bronzealder.
sb. 125 Bjergartsøkse, Tragtbægerkultur.
sb. 128 To køllehoveder af bjergart, Tragtbægerkultur/enkeltgravskultur.
sb. 170 Neolitisk palisadeforløb samt 5 hustomter fra jernalder og grav fra yngre romersk jernalder.
sb. 214 Detektorfund, bl.a. fibula, ældre germansk jernalder.
sb. 218 Detektorfund, bl.a. dirhem.

Undersøgelsens forhistorie
Ejeren af ejendommen Ryethøjvej 4 i Værløse (Kirke Værløse matr. 16c) ansøgte april 2019 Furesø
Kommune om tilladelse til anlæg af jordvarme på en ridebane i tilknytning til ejendommen (fig. 1).
Museum Nordsjælland ønskede at foretage en egenbetalt arkæologisk prøvegravning på
ejendommen, idet der i det umiddelbare naboområde er udgravet omfattende bopladsspor fra
førromersk jernalder samt ældre og yngre romertid, en gravplads fra vikingetid, hustomt fra
senneolitikum, boplads fra yngre bronzealder, gårdtomt fra yngre germansk jernalder samt
detektorfund fra yngre jernalder. Hertil er der registreret fem gravhøje (se kort fig. 1). Museet fik
ejerens tilladelse til undersøgelsen.

Administration
Undersøgelsen var egenbetalt, idet anlægsområdet var under 5000 m2. Der blev således ikke
indsendt budget til Slots- og Kulturstyrelsen.

Øvrige data
Undersøgelsen fandt sted 14. maj 2019.
Daglig leder var mus. insp. Tim Grønnegaard, ansvarlig leder mus. insp. Esben Aarsleff.
Maskinkraften, en 8T gravemaskine på bælter, blev leveret af entreprenørfirmaet Flemming
Westring Sørensen og ført af Jimmy Nielsen.

Topografi terræn og undergrund
Arealet ligger på en bakkeside, der skråner nedad mod et vådområde mod. NV.
Muldlagets tykkelse varierer kraftigt: mod vest er det op mod en meter tykt, mod øst kun ca. 40 cm.
Undergrunden er overalt på stykket rent ler uden sten.

Udgravningsmetode
Anlægsområdet blev dækket med søgegrøfter med ca. 10 meters mellemrum (se fig. 2). Af
praktiske hensyn fulgte grøfterne matriklens orientering NV-SØ. Omgravede områder og forløbet
af en gennemgående vandledning blev sprunget over. Grøfterne blev tildækket samme dag.
Grøfter, anlæg samt undergrundens beskaffenhed blev opmålt med GPS.
Anlæg (i dette tilfælde kun et) blev nummereret fortløbende og snittet og beskrevet 1:20.
Fund blev henført til anlægsnummer og efterfølgende x-nummereret.

Undersøgelsen blev fotodokumenteret med digitalfotos.

RESULTATER
Grube A1
I områdets SV-hjørne fandtes en oval grube, A1. Gruben var 2 x 1,5 m stor og 20 cm dyb med ujævn
bund (se fig. 3-4). Der var ikke nogen synlig lagdeling i gruben, men den indeholdt enkelte nister af
trækul og brændt ler. Et lille sideskår i fylden viste, at gruben skulle dateres til forhistorisk tid,
snarest yngre bronzealder/jernalder.

KONKLUSION
På prøvegravningen fandtes en grube, der kunne keramikdateres til forhistorisk tid. Dette blev
imidlertid ikke vurderet som tilstrækkeligt grundlag for yderligere undersøgelser, hvorfor arealet
efterfølgende blev frigivet til anlægsarbejde.

Hillerød 27. maj 2019

Tim Grønnegaard
Arkæolog cand. phil.
Museum Nordsjælland
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OVERSIGT SØGEGRØFTER

Oversigt søgegrøfter
Søgegrøfterne er indsat på luftfotoet.
Gruben A1 er indtegnet.

Fig. 2
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A1

Grube A1, snittegning
Fig. 4
1 Brunt leret muld m. spr. trækulsnister, enkelte nister af
brændt ler. Heri fandtes et lille keramikskår (oldtid).
2 Gult ler (undergrund).

Grube A1
A1 i fladen, set fra V.
Fig. 3

Oversigt over undersøgelsesområdet efter prøvegravning (sammensat billede).

Fig. 5
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