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Overvågning af skydehuller til underboring til naturgas. Udført af Tina Villumsen og 

Annemette Kjærgaard for Museum Sydøstdanmark. Ansvarlig inspektør er Kristoffer 

Buch Pedersen. 

 

  

 

Figur 1. Arbejdet er i gang ved G2 i Nørregade. Foto: Tina Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 



Abstract 

Ved overvågningen af to skydehuller øst og vest for museumshaven i Køge samt et hul af sammenkobling i 

Jernbanegade, blev der påvist dels kulturlagsrester bl.a. med indvendigt vådglaseret keramik af rødgods i en dybde af 

1,22 meter under gadeniveau, dels bevarede formodentlig ældre vejlag/belægningslag i form af afretningslag af sand 

samt et muligt kulturlag og i Jernbanegade flere tynde kulturlag, og/eller smudslag over muligt lergulv og 

kulturaflejrede sandlag. Lagene forekommer fra en dybde af 0,54 m under gadeniveau til udgravningens bund i 1,03 - 

1,22 meters dybde. Lagene fra undersøgelsen kan ikke dateres nærmere end højmiddelalder eller nyere tid baseret på 

fund fra lagene. 

Undersøgelsens forhistorie 

På foranledning af, at HMN Naturgas ønsker at skyde en ledning fra Nørregade 4 til Rådhuset i Køge gennem Køge 

Museums have, anbefaler Museum Sydøstdanmark, at der foretages en overvågning. 

 

Ledningen skal graves ned i et område, der udpeget som kulturarvsareal i forbindelse med middelalderbyen Køge, og 

der er derfor stor sandsynlighed for at støde på væsentlige fortidsminder i forbindelse med arbejdet. 

 

Den nye gasledning og de to underboringsfelter ligger ganske tæt på Torvet i Køge, der udgør den centrale del af 

kulturarvsareal Køge Købstad. Det vestligste felt placeres i Nørregade, hvor det kan forventes at påtræffe eventuelle 

ældre vejfaser samt kulturlag. Herfra skydes ledningen gennem porten til Nørregade 4, der i dag huser Køge Museum. 

Bygningen er et bindingsværkshus, hvis ældste dele rummer rester af en formodentlig senmiddelalderlig, muret 

kælder (der oprindelig har haft en anden udstrækning og mere tilbagetrukket placering i forhold til gaden end den 

nuværende, stående bygning), men ellers består af den stående bygning, der blev formodes at være opført 1610-15 

(Nielsen, H. et al 1985: Køge Bys Historie 1288-1988, bd.1, p.129f og 141ff.) 

 

Figur 2. De tre hullers placering set på baggrund af 4cm-kort fra 2001. Nord er op. 1:10000. Kortgrundlag: 

Geodatastyrelsen. Illustration: Tina Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 



 

Gårdens bygninger må formodes at have haft en eller flere middelalderlige forgængere, hvis placering og form ikke 

kendes. Det kan således ikke udelukkes, at der kan påtræffes rester af disse i det østlige felt placeret umiddelbart syd 

for Daldorphs hus’ søndre gavl. 

 

Derfor anbefaler museet en overvågning af gravearbejdet, således at eventuelle væsentlige fortidsminder straks kan 

undersøges og anlægsarbejdet forsinkes mindst muligt. 

 

Der skal desuden gøres opmærksom på, at Bevaringscenter Øst monitorerer de fredede bygninger med henblik på at 

forhindre/udbedre eventuelle skader opstået på grund af anlægsarbejdet. 

 

  

 

Figur 3. Reliefkort over Køge og omegn. På kortet ses dels Gammel Køges placering på kanten af 

morænelandskabet og ned til Køge Å og dels hvor det middelalderlige Køge er anlagt på den lave 

strandeng. Kortgrundlag: Geodatastyrelsen. Illustration: Karen Bork-Pedersen, Museum Sydøstdanmark. 



Administrative data 

2015-10-21 Bygherre anmoder museet om tilladelse til at lægge naturgas gennem museets have. 

2015-11-16 KBP sender udtalelse til bygherre. 

2015-11-23 Planlægningsmøde i Køge Museumshave med bl.a. Jørn Laursen (HMN  Naturgas og Annemettte 

Kjærgård (Museum Sydøstdanmark) 

2015-11-25 Fremsendelse til KS af budget KNV00365-1 for overvågning og følgebrev 

2015-11-25 Fremsendelse til bygherre af KNV00365-1 budget og følgebrev 

2015-11-25 Aftalt gravestart mandag den 30. november 

2015-11-27 Bygherre fremsender godkendelse af budget KNV00365 

2015-11-27 Bygherre skubber gravestart til uge 2-3 i 2016 

2015-12-08 KS fremsender godkendelse af budget KNV00365-1 

2016-01-18 Gravestart 

2016-01-20 Graveafslutning 

2016-01-28 Bygherre kontakter museet omkring besigtigelse af gravearbejde i Jernbanegade, som museet 

besigtiger og registrerer. Besigtigelsen kan rummes i tidligere indsendt budget og medtages ligeledes i rapport for j.nr. 

KNV00365. 

2016-01-28 Undersøgelsen afsluttes endeligt. 

 

Bygherre er HMN Naturgas, Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg. Kontaktperson Jørn Laursen, tlf.: 6161 1891, mail: 

jrl@naturgas.dk. Bygherre har ikke oplyst en anlægssum for arbejdet.  

 

Topografi, terræn og undergrund 

Navnet Køge omtales første gang i Sorø Klosters Årbog omkring 1170 og henviser til Køge landsby, som lå ved Gammel 

Køgegård på kanten af morænebakkerne. Det nuværende Køge er grundlagt af Kongen i sidste halvdel af 1200-tallet. 

Kongen havde brug for en udskibningshavn for det rige kornland i Østsjælland samt let adgang til det skånske 

sildemarked i Skanør og de opblomstrende tyske handelsbyer. Den nye købstad blev placeret på Kongens strandeng; 

tæt ved udmundingen af Køge Å. Køges placering på strandengen har givet anledning til oversvømmelser og meget 

fugtige byggegrunde. Allerede tidligt bliver byens borgere pålagt at opfylde området omkring byen med affald for at 

hæve terrænet. Denne opfyldning ses også arkæologisk, når der graves i byen. Undergrunden i området består af fint 

sand med horisonter af havaflejrede sedimenter.  

 

Målesystem 

GPS-opmåling ikke var mulig for G1 og G2, da grøfterne lå nær ved høje bygninger. Digitalisering af tegning T1 og 

indsætning af skydehuller i MapInfo er sket jfr. mål fra skydehullerne foretaget til kendte skel. De foretagne mål er 

indført i MapInfo med udgangspunkt i matrikelkort, hvor skellene var i digital form. G3 er indmålt i MapInfo, dog er lag 

i fladen ikke indmålt, da det var svært at komme til i hullet.  

 

Øvrige data 

Overvågningen af det planlagte gravearbejde vest og øst for museumshaven startede 18. januar 2016, hvor 

gravearbejdet blev igangsat, og sluttede 20. januar 2016. Undersøgelsen opstartes og afsluttes atter den 29. januar, da 

bygherre kontakter museet omkring besigtigelse af gravearbejde i Jernbanegade. Besigtigelsen kan rummes i tidligere 



indsendt budget og medtages ligeledes i nærværende rapport for j.nr. KNV00365. 

 

Ved undersøgelsen deltog daglig leder, Annemette Kjærgård, og arkæolog Tina Villumsen. 

 

Maskinkraft og gravemandskab blev leveret af bygherre. Gravemandskabet bestod af Søren Pedersen og Stig Cebola. 

 

Udgravningsmetode 

G1 blev udelukkende afrenset, fotograferet og beskrevet, og feltet indmålt til genkendelige skel, da GPS-opmåling ikke 

var mulig. Digitalisering af tegning og indsætning af skydehul i MapInfo er sket jfr. de foretagne mål med 

udgangspunkt i matrikelkort. 

 

Sydprofilen i G2 blev tegnet i 1:20 i profil og grøftens flade blev tegnet i 1:50 og feltet indmålt til genkendelige skel, da 

GPS-opmåling ikke var mulig. Digitalisering af tegning og indsætning af skydehul i MapInfo er sket jfr. de foretagne mål 

med udgangspunkt i matrikelkort. 

 

Den 26. januar kontakter bygherre museet omkring besigtigelse af gravearbejde syd for Odd Fellow Palæet. 

Gravearbejdet foregår dog indenfor et  allerede frigivet område, da det er undersøgt tidligere i forbindelse med 

KNV00057, hvorfor gravearbejdet ikke besigtiges. 

 

G3 i Jernbanegade blev udelukkende afrenset i profil, fotograferet og beskrevet, og feltet indmålt med GPS. 

 

Fotos blev taget med kamera på Iphone. Fotos er omnummereret jfr. fotolisten med fortløbende numre. 

 

Der blev udtaget to jordprøver fra kulturlag fra G3, for at udrede hvorvidt der er tale om vækstlag eller kulturlag, og 

hvad lagene er sammensat af. Undersøgelsen af lagene ønskes med henblik på at få et indblik i udviklingen af 

området, som først er kendt bebygget i nyere tid.  

 

Undersøgelsens resultater 

Ved overvågningen af to skydehuller øst og vest for museumshaven i Køge, blev der i hullet øst for museumshaven 

påvist kulturlagsrester med indvendigt vådglaseret keramik af rødgods i en dybde af 1,22 meter under gadeniveau. 

Derudover blev der i det vestlige felt i Nørregade påvist flere vandret-forløbende, homogene, redeponerede sandlag, 

der tolkes som de bevarede rester af  afretningslag til flere faser af ældre vejlag. Desuden blev der undersøgt et 

muligt, tyndt kulturlag. Lagene forekommer fra en dybde af 0,54 m under gadeniveau til udgravningens bund i 1,06 

meters dybde. Lagene fra undersøgelsen kan ikke dateres nærmere end yngre middelalder eller nyere tid baseret på 

fund fra lagene. 

 

Ingen steder kunne den oprindelige undergrund påvises. Forekomsten af flere, ældre vejlag i undersøgelsesfeltet i 

Nørregade viser, at vejbelægningen i Nørregade er blevet omlagt flere gange, og at den nye gadebelægning hver gang 

er blevet anlagt i et lidt højere niveau. Vejlagene blev iagtaget nogenlunde midt i udgravningsfeltet og kunne på grund 

af moderne forstyrrelser ikke følges helt mod øst til den nuværende, stående bygning, hvorfor der ikke kan siges noget 

om de ældre vejes bredde.  

 

I feltet i Jernbanegade blev der påvist vækstlag/kulturlag, afretningslag/kulturaflejrede sandlag, og kulturlag eller 



smudslag over muligt lergulv. Lagene fremkom fra 0,6 m under gadeniveau til udgravningens bund i 1,03 m. Lagene fra 

undersøgelsen kan ikke dateres nærmere, men formodes at skulle henføres til yngre middelalder eller nyere tid. I 

overensstemmelse med museets strategi for undersøgelse af kulturlag blev der udtaget to jordprøver, der vil blive 

sendt til analyse for dels laggenese samt vurdering af potentiale i forhold til konsumanalyse. Resultaterne herfra vil 

blive tilføjet som et appendix til til herstående rapport.  



 

 

Figur 4. Oversigt over lag i G2 set på baggrund af matrikelkort. Kortgrundlag: Geodatastyrelsen. Illustration: Tina 

Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 

   

Figur 5. Bevarede lag, formodentlig fra ældre vejlag i G2. Til venstre set fra øst, til højre set fra nord. Foto: Tina 

Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 



 

 

Figur 6. Kulturlagsrester L20 i bunden af G1, og herover L22. Foto: Tina Villumsen, Museum 

Sydøstdanmark. 

 

Figur 7. Kulturlag/vækstlag L24 og sandlag i G3. Foto: Tina Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 



Der er tre undersøgelsesfelter, 30 lag, 3 fund (alle fra G1) og 2 jordprøver. Keramikken fra det formodede kulturlag 

L20 kan ikke henføres nærmere end 1400-tallet eller nyere tid.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

De tre felter er undersøgt ned til den udgravede dybde. Det er sandsynligt, at der ved gravning i dybere niveauer vil 

fremkomme bevarede kulturlag med videre i større udstrækning (G1), mulig intakte belægningslag (G2) og kulturlag 

og/eller gulvlag (G3). Det samme gælder afgravning af tilstødende arealer, hvor undersøgelserne viser, at der vil kunne 

påtræffes bevarede kulturlag og smudslag/gulvlag, stedvis i en dybde af 1-1,2 m under terræn, og at der i Nørregade 

kan påtræffes uforstyrrede ældre belægningslag bare 0,5 m under nuværende gadeniveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 21-01-2016 

Tina Villumsen & Annemette Kjærgård 

 

 

________________________________________________________ 



Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 18-01-2016  

G1 Udgravningstek

nisk 

Udgravningsfelt Nutid-Nutid     

G2 Udgravningstek

nisk 

Udgravningsfelt Nutid-Nutid  T1   

G3 Udgravningstek

nisk 

Udgravningsfelt Nutid-Nutid     

 

 Anlægsbeskrivelse 

G1 

Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid 

Skydehul til underboring. Hullet måler 2,6 x 0,7 m og er orienteret øst-vest. Hullet er gravet i en dybde af 1,22 m og er 

placeret øst for museumshaven.  

 

Hullet var afgravet ved ankomst, men det består nærmest udelukkende af nyere påførte lag, dog i bunden en rest af 

kulturlag (L20), hvorfra et enkelt fund af glaseret keramik er opsamlet. De øvrige fund stammer fra hhv. L22 og er 

løsfund, dvs. at fundene er oplejrede i fylden, der ligeledes rummede recent materiale. I den østlige ende af hullet er 

en recent forstyrrelse (gasledning). Hullet er afrenset, skitset ind med mål til genkendelige punkter og fotograferet, 

men ikke tegnet. 

 

Lagfølgen i hullet er oppefra og ned (ikke lagnummereret): Øverst et lag af brosten, herunder et cirka 40 cm tykt lag af 

gult stabilgrus, herunder 10-20 cm gult sand, så cirka 35 cm lyts lidt mere stenet grågult sand, som ligger over L22, der 

har brungråt humøst sand med sten, røde teglfragmenter, jernsøm, et glasskår. I toppen af det mulige kulturlag L22 og 

ligeledes længere ned ved yderligere afgravning lå rockwool og andre recente genstande som hullede gule mursten og 

stykker af moderne rør, hvilket viser, at dette lag er omlejret i nyere tid. Under dette lag var der i nordsiden af grøften 

en kulturlagsrest (L20) af mørkt gråbrunt humus med rødt tegl, keramik og lidt mørtel. Laget er forstyrret mod syd af 

nedgravning til kloakrør, som løber i hullets retning øst-vest i hele sydsiden. Den afdækkede del af laget er 15 cm tykt. 

 

I østdelen ses i bunden en stor sten (L21), 38 cm bred, 20 cm afdækket ud fra nordprofilen og 12 cm høj, som synes at 

ligge i/over L22 og overlejret af sandlaget over L22. Stenen kan være rest af fundament, men ligger i/over L22, som 

tydeligt er omlejret fyld, hvilket ligeledes antages at være tilfældet med L22. 

Tegninger:   

Foto:  1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  X1: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere 

tid (1661 - ); X2: Tegl, Middelalder-Nyere tid (1661 - ); X3: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Yngre 



middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

Lag: L20, L21, L22 

   

G2 

Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid 

Skydehul til underboring. Hullet måler 4 x 0,75-0,8 m og er orienteret øst-vest. Hullet måler 3,6 x 0,75-0,8 m og er 

orienteret øst-vest. Hullet er nedgravet i en dybde af 1,06 m og er placeret vest for museumshaven i Nørregade ud for 

nr. 1.  

 

Hullet er overvåget under afgravning, og viser cirka ½ m intakte lag, som formodes at stamme fra ældre 

vejbelægninger på stedet. Lagene er dog forstyrret af store og gentagne nedgravninger (L11, L18, L19) til vandrør og 

diverse kabler. Grøften rummer øverst spor af den ældre vejbelægning af asfalt (L14), som ses i vestsiden under 

stabiliseringslaget til belægningen (L13). Under asfaltlaget (L14) ses stabiliseringslag hertil (L15), og herunder ses i 

vestdelen flere nedgravninger, yngst er L18 opfyldt med L16 og L17 til gasledningen, og herunder ses nedgravningen 

L18 til vandrøret L6, som er opfyldt med L2 og L1. Både den ældre vejbelægning (L14) og nedgravningerne i vestdelen 

skæres af den østlige nedgravning (L11), der er opfyldt af L5 og L12, og rummer adskillige kabler og rør. 

 

Nedgravningerne skærer begge de intakte lag L7, L8, L9, L10, L4 og L3, som ses omtrent midt i profilen i den nederste 

omtrent halve meter mod bunden. Der har ikke kunnet relateres sikre fund til lagene. De intakte lag repræsenterer 

sandsynligvis flere faser af ældre belægning, hvor selve stenene dog er optaget, idet der ses flere nærmest sterile 

hvide sandlag (L7, L4), som kan være påførte afretningslag som fundament til en belægning. Herimellem er 

muldblandede sandlag L8, L10, L3 som eventuelt kan være tidligere afretningslag, som er blevet muldblandet ved 

optagning af sten, og et muligt mørkt kulturlag L9, som ligger mellem de to sektioner med sandlag. 

 

Beskrivelser af lag og matrix er indtastet under de enkelte lag. 

 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/25, 1/26 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19 

   

G3 

Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid 

Hul til sammenkobling af gasrør. Hullet måler 2,6 x 0,8-1,1 m og 1,03 m i dybden. Hullet er orienteret øst-vest og er 

placeret i nordsiden af jernbanegade. 

 

Hullet er besigtiget efter gravning, afrenset og fotograferet. Hullet er indmålt i top og bund med GPS og topkoten på 

L24 og L26 er foretaget. Sydprofilen er skitsetegnet og beskrevet, og nordprofilen er beskrevet. I G3 ses fra 60 cms 

dybde i alt cirka 45 cm bevarede lag, bestående af i alt fem horisontale sandlag og tynde kulturlag/vækstlag og 

kulturlag/smudslag over lergulv. Sandlagene synes snarere at være kulturelt aflejrede lag end egentlige afretningslig til 

belægninger, men kan godt være afretningslag mellem forskellige horisonter af vækst- eller kulturlag. Især det øverste 

kulturlag, L24, er så homogent, at det også kunne være et vækstlag. Derimod synes det nedre kulturlag, L26, at være 



et mere reelt kulturlag eller smudslag med dyreknogler, trækul mv. I L26 var der i bunden i en del af laget et 1-1,5 cm 

tykt gult lerlag, som kunne være rester af et lergulv, som fyldet i laget i øvrigt kunne være smudslag over. Lagene er 

forstyrret markant af nedgravning til kabler mod vest, L28, og mod øst, L29. Begge disse nedgravninger og de 

bevarede lag som ses i midten af profilen, er skåret af en afgravning, L30, der er opfyldt af flere lag af formodentlig 

omlejret fyld og herover stabilgrus. Hele den nordlige side af hullet er forstyrret af tidligere gasrør og andre rør og 

kabler, dog ses i nordprofilen bag rørene tilsvarende lag som i sydprofilen og derudover spor af endnu et tyndt mørkt 

kulturlag/smudslag over lergulv, L26, og lysere kulturpræget sandlag, L27, under det nederste sandlag, der kunne ses i 

sydprofilen. 

 

I nordprofilen ses under det yngste afgravningslag L30 derfor i hver side af G3 to recente nedgravninger, L28 og L29, 

som har forstyrret det bevarede lag centralt i profilen. Under L30 ses øverst et sandlag, L23, som kan være 

afretningslag. Herunder kulturlag/vækstlag L24, og herunder et mere kulturblandet sandlag, L25. I sydprofilen ses ikke 

yderligere lag, men i nordprofilen ses de samme lag, og herudover under L25 endnu et tyndt kulturlag/smudslag over 

lergulv, L26 og helt i bunden af grøften et kulturblandet sandlag, L27. 

 

Beskrivelser af lag og matrix er indtastet under de enkelte lag. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  P1: til flotering , Udateret; P2: til flotering , Udateret 

Lag: L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30 

 

  



Lagliste 

 

Lag Aflejringstype Indhold Datering Anlæg Fund Lag Tegninger 

Kampagne: 18-01-2016  

L1 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L2 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L3 Sekundær Ældre vejlag? Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L4 Sekundær Afretningslag? Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L5 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L6 Sekundær Vandrør, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L7 Sekundær Afretningslag? Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L8 Sekundær Ældre vejlag? Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L9 Sekundær Kulturlag? Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L10 Sekundær Ældre vejlag? Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L11 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

G2   T1 



Nyere tid 

(1661 - ) 

L12 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L13 Sekundær Stabil til belægning, 

recent 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L14 Sekundær Asfalt, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L15 Sekundær Stabil til asfalt, 

recent 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L16 Sekundær Opfyld, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L17 Sekundær Opfyld, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L18 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L19 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G2   T1 

L20 Sekundær Kulturlag? Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X3   

L21 Redeponeret Sten, omlejret Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    



L22 Redeponeret Opfyld, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X2   

L23 Sekundær Opfyld/afretning Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3    

L24 Sekundær Kulturlag/vækstlag Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3 P1   

L25 Sekundær Opfyldslag Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3    

L26 Sekundær Kulturlag/smudslag 

over lergulv 

Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3 P2   

L27 Sekundær Opfyldslag Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3    

L28 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3    

L29 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3    

L30 Sekundær Opfyldshorisont, 

recent 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G3    

 

 Lagbeskrivelse 

L1 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyldslag. Gråbrunt sand. Recent. 

 

Matrix: 

L19 

I 

L1 



I 

L18 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L2 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyldslag, del af L1. Heterogent sandlag af hvidt fint sand med lidt gråbrunt sand i. 

Formentlig omlejret fyld i nedgravningen L18. Recent. 

 

Matrix: 

L1 

I 

L2 

I 

L6 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L3 
Sekundær, Ældre vejlag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Muligt tidligere vejlag, hvor belægning er fjernet. Heterogent sandlag af hvidt fint sand og gråbrunt sand. 

Middelalder eller nyere tid. 

 

Matrix: 

L4, L18 

I 

L3 

I 

Udgravningsgrænse 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   



L4 
Sekundær, Afretningslag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Afretningslag? Hvidt fint sand. 

Middelalder eller nyere tid. 

 

Matrix: 

L10, L18 

I 

L4 

I 

L3 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L5 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyldslag i nedgravning L11. Æggestore sten. 

Recent. 

 

Matrix: 

L12 

I 

L5 

I 

L11 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L6 
Sekundær, Vandrør, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Vandrør, jern. 

Recent. 

 

Matrix: 

L2 

I 

L6 



I 

Udgravningsgrænse 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L7 
Sekundær, Afretningslag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Afretningslag? Hvidt fint sand. 

Middelalder eller nyere tid. 

 

Matrix: 

L11, L18 

I 

L7 

I 

L8 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L8 
Sekundær, Ældre vejlag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Muligt tidligere vejlag, hvor belægning er fjernet. Heterogent sandlag af hvidt fint sand og gråbrunt sand. 

Middelalder eller nyere tid. 

 

Matrix: 

L7, L11, L18 

I 

L8 

I 

L9 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   



L9 
Sekundær, Kulturlag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Muligt kulturlag. Mørkt gråt sandet blødt ler med trækul. 

Middelalder eller nyere tid. 

 

Matrix: 

L8, L11, L18 

I 

L9 

I 

L10 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L10 
Sekundær, Ældre vejlag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Muligt tidligere vejlag, hvor belægning er fjernet. Heterogent sandlag af hvidt fint sand og gråbrunt sand. 

Middelalder eller nyere tid. 

 

Matrix: 

L9, L11, L18 

I 

L10 

I 

L4 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L11 
Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning til diverses kabler og rør, fyldt med L5 og L12. 

Recent. 

 

Matrix: 

L5 

I 

L11 



I 

L13 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L12 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyldslag. Mørkt brunt gruset muld. 

Recent. 

 

Matrix: 

Belægning 

I 

L12 

I 

L5 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23, 1/25 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L13 
Sekundær, Stabil til belægning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Stabilgrus til belægningslag. Gråt grus og sand. 

Recent. 

 

Matrix: 

L11 

I 

L13 

I 

L14 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   



L14 
Sekundær, Asfalt, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Asfalt, ældre vejlag. 

Recent. 

 

Matrix: 

L13, L11 

I 

L14 

I 

L15 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L15 
Sekundær, Stabil til asfalt, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Stabil til asfalt L14. Gult stabilgrus. 

Recent. 

 

Matrix: 

L14, L11 

I 

L15 

I 

L17 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L16 
Sekundær, Opfyld, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyldslag i L19 omkring gasrør. Gråt grus. 

Recent. 

 

Matrix: 

L17 

I 

L16 



I 

L19 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L17 
Sekundær, Opfyld, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyldslag i L19, som L1 blot med lidt striber af lyst gult sand i. Diffus afgrænsning mod L1. 

Recent. 

 

Matrix: 

L15 

I 

L17 

I 

L16 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L18 
Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning opfyldt med L1, L16, L17. 

Recent. 

 

Matrix: 

L11, L19 

I 

L18 

I 

L7 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/14, 1/15, 1/23 

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   



L19 
Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning opfyldt med L16 og L17. 

Recent. 

 

Matrix: 

L16 

I 

L19 

I 

L18, L1 

Tegninger:  T1 

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G2 

Lag:  

   

L20 
Sekundær, Kulturlag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Kulturlag? Bund af G1. Mørkt gråbrunt humus med rødt tegl, keramik, lidt mørtel. 

Middelalder eller nyere tid. 

 

Matrix: 

L22 

I 

L20 

I 

Udgravningsgrænse 

Tegninger:   

Foto:  1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34 

Fund:  X3: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 

- )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L21 
Redeponeret, Sten, omlejret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Stor sten, formodet mulig fundamentssten, men formodentlig omlejret, da den er i L22. Stenen måler 38 x min. 20 x 

min. 12 cm. 

Recent. 

 

Matrix: 

Lyst grågult sand 

I 



L21 

I 

L22 

Tegninger:   

Foto:  1/7, 1/8, 1/32, 1/33, 1/34 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L22 
Redeponeret, Opfyld, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyldslag med omlejret kulturfyld (se fund). Brungråt humøst sand med sten, rødt og gult tegl, jerngenstande, glas, 

rockwool, dele af nyere rør. 

Recent. 

 

Matrix: 

L21 

I 

L22 

I 

L20 

Tegninger:   

Foto:  1/7, 1/8, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34 

Fund:  X2: Tegl, Middelalder-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L23 
Sekundær, Opfyld/afretning, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Hvidgråt sand. Opfyld eller afretningslag. 

 

Matrix: 

L28, L29, L30 

I 

L23 

I 

L24 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G3 

Lag:  

   



L24 
Sekundær, Kulturlag/vækstlag, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Gråbrunt sand med teglnister. Kulturlag eller vækstlag, fordi det er så homogent? 

 

Matrix: 

L23 

I 

L24 

I 

L25 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:  P1: til flotering , Udateret  

Anlæg: G3 

Lag:  

   

L25 
Sekundær, Opfyldslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Hvidgråt sand med pletter og striber af brungråt sand. Opfyldslag, kulturelt opfyldslag. Laget synes ikke at være 

naturligt aflejret, og synes ikke at være et egentligt afretningslag før en belægning, men kan godt være udjævning af 

et terræn. I sydprofil er laget i bunden af udgravningen, men i nordprofilen ses herunder L26. 

 

Matrix: 

L24 

I 

L25 

I 

L26 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G3 

Lag:  

   

L26 
Sekundær, Kulturlag/smudslag over lergulv, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Brungråt sand med nister af gult ler og trækul, og i bunden en 1-1,5 cm tyk stribe af gult ler, som kan være spor af et 

lergulv. På grund af lerlaget, er det muligt, at det brungrå sand er smudslag. I laget fremkom en dyrekæbe, formentlig 

svin, som er udtaget i forbindelse med jordprøve P2. Laget ses kun i nordprofilen i afdækket dybde. 

 

Matrix: 

L25 

I 

L26 



I 

L27 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:  P2: til flotering , Udateret  

Anlæg: G3 

Lag:  

   

L27 
Sekundær, Opfyldslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gråbrunt sand med trækul. Formentlig kulturlag eller opfyldslag. Laget ses kun afdækket i den cirka 10 cm brede 

flade ud for nordprofilen før forstyrrelse af yngre nedgravning til gas mv. 

 

Matrix: 

L26 

I 

L27 

I 

Bund af udgravning 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G3 

Lag:  

   

L28 
Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent nedgravning til kabel, opfyldt med gult grus. 

 

Matrix: 

L30 

I 

L28 

I 

L23, L24, L25 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G3 

Lag:  

   



L29 
Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent nedgravning til rør, som ses i bunden af grøften. Nedgravningen er i den vestlige side af nedgravningen opfyldt 

med humøst mørkebrunt sand, og øst i nedgravningen med gråt heterogent sand (se fotos). Begge lag formodes at 

være omlejret fyld, da fylden minder om de intakte lag i grøften. 

 

Matrix: 

L30 

I 

L29 

I 

L23, L24, L25 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G3 

Lag:  

   

L30 
Sekundær, Opfyldshorisont, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Afgravningsgrænse omtrent horisontal opfyldt med nederst gråbrunt humøst sand, herover gult stabilgrus med linser 

og gennemgående striber af gråt grus i laget. Recent. 

 

Matrix: 

Asfalt 

I 

L30 

I 

L28, L29, L23 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G3 

Lag:  

 

  



FundListe 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 18-01-2016  

P1 Jord  til flotering  Udateret G3 

P2 Jord  til flotering  Udateret G3 

X1 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

stjert/hank/øre 

Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X2 Keramik/historisk 

tid 

Tegl Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X3 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

 

 Fundbeskrivelse 

P1 
Jord , til flotering , Udateret 

Floteringsprøve på 1-2 l udtaget fra muligt øvre kulturlag i sydprofil. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G3 

Fund:   

Lag L24 

   

P2 

Jord , til flotering , Udateret 

Floteringsprøve på 1-2 l udtaget fra muligt nedre kulturlag i nordprofil. Prøven indeholder bl.a. trækul og en dyrekæbe 

fra laget.  

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G3 

Fund:   

Lag L26 



   

X1 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Yngre middelalder (1400-tal)-

Nyere tid (1661 - ) 

Løsfund, sandsynligvis fra L22. Fundnummeret indbefatter et hjørnefragment af en rød mursten af tegl, et tyndt krumt 

jernsøm og et stjertfragment, som ikke kan henføres nærmere end yngre middelalder eller nyere tid. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag  

   

X2 
Keramik/historisk tid, Tegl, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Fund fra L22. Fundnummeret indbefatter et rødt teglfragment og to jernsøm. Fundene kan ikke dateres nærmere end 

middelalder eller nyere tid. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L22 

   

X3 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid 

(1661 - ) 

Fundet i L20. Fundet omfatter to skår af rødgods med indvendig vådglasur. Det ene skår er et kraftigt bundskår med 

skårtykkelse på 1,1 cm og en ret lav vinkel fra bund til side, hvilket antyder, at der er tale om skåret fra et fad. Det 

andet skår er tyndt, 0,5 cm og ydersiden viser rillet yderside med mindst fem parallelle riller. 

Keramikken kan ikke dateres nærmere end 1400-1800-tallet. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L20 

 

  



Tegningsliste 

Tegning Målest

ok 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 18-01-2016  

T1 1:20 Profiltegning G2  G2 sydprofil 1:20 og 

G2 plan 1:50 

19-01-

2016 

Tina 

Villums

en 

 

Fotoliste 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 18-01-2016  

1/1 G1 oversigt 

set fra øst 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/2 G1 nordprofil, 

vestdel set fra 

syd 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/3 G1 nordprofil, 

østdel set fra 

syd 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/4 G1 sydprofil, 

vestdel set fra 

nord 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/5 G1 sydprofil, 

østdel set fra 

nord 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/6 G1 vestprofil 

set fra øst 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/7 G1 detail 

profil ved stor 

sten (L21) set 

fra syd. 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/8 G1 detail 

flade ved stor 

sten (L21) set 

fra nord 

 G1  digitalt foto 18-01-2016 Tina 

Villumsen 



1/9 Arbejdsfoto, 

Søren og Stig. 

Set fra 

nordnordvest 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/10 Arbejdsfoto, 

Søren og Stig. 

Set fra 

nordnordøst 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/11 G2 oversigt 

set fra øst 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/12 G2 sydprofil 

østdel set fra 

nord 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/13 G2 sydprofil 

vestdel set fra 

nord 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/14 G2 sydprofil 

detail af 

bevarede lag 

set fra nord 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/15 G2 sydprofil 

detail af 

bevarede lag 

set fra nord 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/16 G2 fladen set 

fra syd 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/17 G2 flade og 

profil set fra 

øst 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/18 Udgår    digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/19 G2 nordprofil 

vestdel set fra 

syd 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/20 G2 nordprofil 

vestdel, detail 

af bevarede 

lag set fra syd 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/21 Ikke anvendt 

fotonr. 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 



1/22 G2 oversigt, 

flade med 

indridsninger 

set fra øst 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/23 G2 detail 

sydprofil med 

indridsninger 

set fra nord 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/24 Udgår    digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/25 G2 detail af 

sydprofil med 

indridsninger 

under kabler i 

øst. Set fra 

nord 

 G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/26 G2 detail af 

nordprofil 

med 

indridsninger 

set fra syd 

I nordprofilen 

ses lagene lidt 

anderledes. L9 

kan genfindes, 

og herover er 

et lag som 

kunne svare til 

L7, og herover 

og ved siden af 

L7 ses muligvis 

L8. Under L9 

ses L4 og 

nederst L2. Til 

venstre i 

billedet L16. 

G2  digitalt foto 19-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/27 G1 i 1,2 

meters dybde 

set fra øst 

 G1  digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/28 Udgår    digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/29 G1 i 1,2 

meters 

dybde, 

vestdel af 

nordprofil, 

set fra syd 

 G1  digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 



1/30 G1 i 1,2 

meters 

dybde, 

vestdel af 

nordprofil, 

set fra syd 

 G1  digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/31 G1 i 1,2 

meters 

dybde, 

vestdel af 

nordprofil, 

set fra syd 

 G1  digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/32 G1 i 1,2 

meters 

dybde, 

oversigt, set 

fra øst 

 G1  digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/33 G1 i 1,2 

meters 

dybde, 

oversigt over 

dybe vestdel, 

set fra syd 

 G1  digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/34 G1 i 1,2 

meters 

dybde, 

oversigt over 

dybe vestdel, 

set fra syd 

 G1  digitalt foto 20-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/35 G3 sydprofil, 

østlig del. Set 

fra nord. 

   digitalt foto 28-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/36 G3 

sydprofil,vestl

ig del. Set fra 

nord. 

   digitalt foto 28-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/37 G3 sydprofil. 

Set fra 

vestnordvest. 

   digitalt foto 28-01-2016 Tina 

Villumsen 

1/38 G3 nordprofil. 

Set fra syd. 

   digitalt foto 28-01-2016 Tina 

Villumsen 



1/39 G3 nordprofil. 

Set fra syd. 

   digitalt foto 28-01-2016 Tina 

Villumsen 

 


