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Figur 1. Foto fra Bjerggade under afdækning ved anlægsarbejdet. I forgrunden ses til 

venstre og i bunden af grøften de arkæologiske lag. Foto: Tim Slumstrup Nielsen. 
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Abstract 

Overvågning af anlægsarbejde i forbindelse af nedlægning af fjernvarmerør i Bjerggade 

i Køge, Ølby og Hastrup. Foretaget af Museum Sydøstdanmark i foråret 2014. 

 

Indledning 

I forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør i Hastrup, Ølby og gennem Bjerggade i 

Køge, blev traceerne overvåget periodisk af arkæologer. Ved overvågningen i Hastrup 

fremkom ingen fortidsminder, i Ølby fremkom få fortidsminder fra oldtid langs 

Stensbjergvej ved sygehuset (sb. 020105-105) og i Bjerggade (sb. 020107-87) fremkom 

bevarede kulturlag og stenlægninger, som resulterede i en egentlig udgravning, se 

særskilt beretning for denne. 

Undersøgelsen er finansieret af bygherre, VEKS.  
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Undersøgelsens forhistorie 

Bjerggade ligger i Køge bymidte indenfor udpeget kulturarvsareal i forbindelse med 

middelalderbyen Køge. Bjerggade strækker sig fra den nordvestlige del af 

kulturarvsarealet til Jernbanegade vest for S-togsstationen. Der er ikke tidligere 

registreret fortidsminder i selve Bjerggade, men både øst og vest for Bjerggade er 

svenskernes bastion fra 1658 erkendt. Ved udgravninger i 1970’erne blev bastionen fra 

1658 erkendt i Lovparken, det parkområde der ligger vest for Bjerggade. I februar 

måned 2014 blev samme befæstningsværk erkendt øst for Bjerggade tæt på S-

togsstationen i Køge og anlægget må derfor krydse Bjerggade et sted med mindre 

tidligere anlægsarbejder allerede har fjernet resterne af bastionen. Der er ligeledes stor 

sandsynlighed for at støde på kulturlag samt bygningsrester fra middelalder og 

renæssance i området.  

 

I Ølby ligger traceet i et område, hvor der tidligere er registreret mange væsentlige 

fortidsminder fra især stenalder og jernalder, bl.a. Bellingegård, en boplads med mere 

end 30 hustomer. Det er sandsynligt, at der ved anlægsarbejdet kan påtræffes 

væsentlige fortidsminder. 

 

I Hastrup ligger traceet i et område hvor der er registreret væsentlige fortidsminder, 

bl.a. flere rundhøje, en flinthuggeplads fra stenalder, affaldsgruber og et vejforløb fra 

nyere tid. Det er derfor sandsynligt, at der ved anlægsarbejdet kan påtræffes 

væsentlige fortidsminder. 

 

Landskabet 

Det urbane landskab omkring Bjerggade/Bjergstien 

Det udgravede anlægsområde ligger i kulturarvsarealet for Køge by (020107-57) og 

risikoen for en høj koncentration af væsentlige fortidsminder var derfor stor.  

Der er ikke tidligere foretaget nogen arkæologiske udgravninger på Bjergstien og 

kendskabet til gaden og bebyggelsen baserer sig på historiske kort, dokumenter og 

optegnelser. Ud fra de historiske kort kan det ses at Bjergstien tidligere har været den 
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sydlige ende af bjerggade. I forbindelse med et boligbyggeri omkring 1950 blev 

Bjerggade flyttet til dens nuværende orientering og den inderste del (op mod 

jernbanegade) blev omdøbt til Bjergstien.  

Fra bevarede dokumenter vides det at omkring år 1500 skete der en væsentlig 

udskiftning af både bygninger og indbyggernes sociale status i den daværende 

Bjerggade. Ved Køges nye havns anlæggelse i 1407, blev den primære rute fra Havnen 

til torvet og kirken gennem Bolværksstræde, der i dag kendes som Jernbanegade og er 

den gade Bjerggade løber ud i. På hjørnet af Bolværkstræde og Bjerggade opføres 

byens gæstgiveri af Anders Teglslager, der kan anses for at være periodens store 

entreprenør, der både restaurerer kirken og andre af  byens store huse, samt  bygger 

flere prangende bygninger i Køge, blandt andet i Bjerggade hvor byens bedre 

borgerskab flytter ud for stadigt at være tæt på bykernen, men samtidig kan bo relativt 

roligt. Forinden disse nye bygninger i gaden var Bjerggades indbyggere primært 

håndværkere, da indbyggerne har efternavne som ”Smed”, ”Tømrer” og ”Skytte”. Vi 

forventede derfor, at der under de observerede fundamentsten i Bjerggade kunne 

findes rester af håndværkerbygninger og værksteder. Kulturjorden findes ned til ca. 3 

meters dybde. 

I den nordligste del af Bjerggade ved Niels Juels gade kendes på forhånd ingen 

arkæologiske fund, og der var aldrig før gennemført udgravninger i området. Området 

har i middelalderen og renæssancen ligget i den nordøstlige udkant af Køge og ligger 

således udenfor kulturarvsarealet for Køge by og udenfor middelalderbyens 

afgrænsning. Fra renæssancen vides det, at borgmesterens gård lå i denne del af byen.  

Gården hed Ravnsborg og blev revet ned af svenskerne i 1658, da de skulle bruge 

området til deres befæstning. Ved anlæggelsen af det svenske forsvarsværk blev flere 

bygninger revet ned for at gøre plads til byggeriet. Da Bjerggade er nært beliggende 

forsvarsværket var det interessant at se om bygningerne er revet ned i den periode, 

blandt andet for at kende omfanget af plads et så stort byggeprojekt krævede.  

 

Landskabet omkring bebyggelsessporene fra oldtid i Ølby 

Den nordvestligste del af traceet i Ølby langs Stensbjergvej og nord og vest herfor 

ligger på kanten af højdedraget ned mod strandengene ud mod kysten mod øst. Som 
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det kan ses på Høje målebordsblade fra sent 1800-tal, har der umiddelbart vest for 

Stensbjergvej været fugtige område, og det er primært nord for dette, at der tidligere 

er påvist bebyggelse fra jernalderen. Ved afgravning i disse områder kunne der også 

ses spor af vådbundsaflejringer ved undergrundens sammensætning. Muldlaget var i 

arealer med påviste fortidsminder 35-50 cm tykt. 

 

Delene af traceet, der ligger øst for Stensbjergvej ligger i de tidligere mere 

lavtliggende strandenge, og her præges fundbilledet fra tidligere undersøgelser og 

fund af stenaldermateriale i form af løsfund og bopladser. Den lille del af traceet, som 

ikke lå under vej med op til 70 cms stabilgrus, viste muldopfyld og recent affald, op 

til1,5 m tykt, og herunder ser undergrunden vådbundsagtig ud. Der blev ikke gjort 

fund af kulturmateriale. 

 

Udgravningens metode 

Undersøgelsen startede den 11. april og sluttede 22. oktober 2014.  

 

Gravearbejdet i Bjerggade blev overvåget af arkæologer, men da der blev fundet 

stenfundamenter og lergulve blev gravearbejdet først standset, hvorefter at de fik lov 

at grave forsigtigt videre under opsyn, for at vurdere om der fremkom mere af- eller 

flere konstruktioner. Der kom hurtigt flere fund og konstruktioner frem, hvorfor arealet 

blev indstillet til egentlig udgravning, se særskilt beretning for denne. Fund indsamlet 

under forundersøgelsen er registreret under udgravningsetapens data, for at holde 

materialet samlet. 

 

Ved Hastrup og Ølby var der planlagt ekstensive overvågninger. Der er foretaget 

besigtigelser et par gange om ugen eller efter aftale med gravemandskabet, som 

kunne informere om, hvornår de nåede ud til potentielt arkæologisk interessante 

arealer.  

 

Afgravningen foretages af bygherre i fuld dybde i cirka 6 meters længde ad gangen, 

hvorefter der afstives, sættes plader på siderne af grøften og fortsættes. Det er derfor  
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vanskeligt at overvåge større strækninger ad gangen. Der er derfor især foretaget mere 

intensiv overvågning af arealer, hvor der formodedes ikke at være forstyrret ved 

tidligere undersøgelser (eksempelvis ved anlæg af vej og sti). 

 

Ved Ølby, hvor traceet kørte gennem græsareal, lavede bygherre prøvehuller med 

henblik på at afklare arkæologisk potentiale på strækningen. I oktober var 

gravearbejdet påbegyndt, og arkæologer overvågede strækningen. Da der fremkom 

stolpehuller, gruber og en kogegrube fra oldtid blev den del af traceet opmålt og 

anlæggene undersøgt jfr. Almen arkæologisk praksis ved undersøgelser i det åbne land 

(se faktaboks).  

 

Undersøgelsens resultater 

I Hastrup blev der ikke påvist nogle fortidsminder ved overvågningen. Traceet løb 

under størsteparten af strækningen under allerede anlagt vej og sti. Gennem de 

overvågede arealer med bevoksning har der ikke kunnet påvises fortidsminder. 

 

I Ølby blev der påvist få fortidsminder nær sygehuset langs Stensbjergvej. Derudover er 

der ikke påvist fortidsminder på strækninger der ikke lå under anlagt vej/sti. 

Størsteparten af traceet forløber under allerede anlagt vej og sti, hvor der kunne ses 

tykke lag af stabilgrus, hvorfor eventuelle fortidsminder formodes at være forstyrret. 

 

Fortidsminderne ved Ølby bestod af en grube, to stolpehuller og en kogegrube. 

Anlæggene kan ikke dateres nærmere end oldtid.  

 

Ved overvågningen af gravearbejdet i Bjerggade kunne der konstateres stensætninger 

fra både vej og bygningsfundamenter, samt lergulve. I lergulvet blev der desuden 

fundet fem fiskekroge af kobber. Der blev ligeledes fundet lidt skår fra ler og stentøj, 

der kunne dateres til omkring 1500 til 1600 årene. Fundene var så omfattende, at de 

blev indstillet til en egentlig udgravning. Nærmere redegørelse af resultater kan derfor 

findes i udgravningsberetningen. 
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Undersøgelsens perspektiver 

Forekomsten af fortidsminder ved Ølby påviser, at de tidligere erkendte 

bosættelsesspor fra jernalderen i området formodentlig strækker sig længere mod syd 

langs kanten til strandvoldene mod øst. Ved fremtidige anlægsarbejder gennem 

arealer, der ikke tidligere har været berørt i forbindelse med anlægsarbejde, vil der 

derfor være sandsynlighed for at kunne finde yderligere fortidsminder, der kan sættes i 

relation med bosættelsen i området.  

 

Fundene fra Bjerggade i Køge blev efterfølgende udgravet, og bidrager med væsentlig 

ny viden om Køge by i historisk tid. I tilfælde af fremtidige anlægsarbejder i gaden 

eller på tilstødende arealer, bør der derfor foretages videre undersøgelser. 

 

Museum Sydøstdanmark d. 9/12 2014 

 

 

Tim Slumstrup Nielsen og Tina Villumsen 

Arkæologer  


