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Rideskole og stenalder 
 
Brøndby Rideskole skal flytte fra 
Strandskolevej til Kettehøjvej, op 
mod Køge Bugt motorvejen. 
Det har længe været planlagt, og nu 
sker der noget. Store maskiner har 
været i gang med at forberede 
området. I den forbindelse har der 
også været en arkæologisk 
undersøgelse. Prøvegravningen viste 
at det et enkelt sted var værd at 
grave lidt ekstra. Og det afslørede at 
der allerede i begyndelsen af 
bondestenalderen for omkring 6000 
år siden boede mennesker i det der 
nu er Brøndby Strands baghave. 
 
En af de ting der er fundet mest af 
på området er ikke særlig 
arkæologisk. Det er beton i store 
mængder. 
Der er jo tale om et tidligere 
gartneri, og der har været beton til at 
gå og køre på i og mellem 
drivhusene mm. 
Det drejer sig om gartneriet Kettehøj 
som frem til slutningen af 1960-
erne, især producerede roser, men 
også tulipaner mm. 
 
 

 

 Masser af beton.  
Som sagt viste de arkæologiske 
undersøgelser, foretaget af 
Kroppedal-museet, at her levede 
mennesker på stedet helt tilbage til 
begyndelsen af bondestenalderen. 
Det fremgår af fund af flint og 
keramik. Bl.a. har keramikken en 
ornamentik som hører til denne tid. 
 
Men hvad de pågældende 
mennesker foretog sig her for         
5-6000 år siden er til gengæld et 
mysterium. For arkæologerne ved 
ikke helt hvad det er de har fundet. 
Det er jo ikke altid lige let at se, 
hvad der foregik for så mange år 
siden. 
Men at der foregik noget er tydeligt. 
Det der er fundet, ud over flint og 
keramik, er bl.a. en hel del brændt 
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ler. Måske noget af en væg som er 
væltet eller lignende. Det er ikke til  
at se. Der ud over er der konstateret 
nogle udgravninger som er fyldt op 
igen, og som det ikke er til at se 
hvad har været brugt til. 
Undersøgelsen har naturligvis 
krævet en hel del gravearbejde med 
håndkraft. Der er blevet snittet på 
kryds og tværs. (se foto) 
 
Det hele er registreret, opmålt, 
fotograferet mm. Et nærmere studie 
vil måske løse gåden om hvad vore 
forfædre havde gang i. 
 
  Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Foto fra udgravningen. Foto: Kroppedal. 


