
 

 

 

KNV416 Snogebæk, Højelse sogn, Ramsø herred, tidl. København amt. Sted nr. 

02.01.05. Sb.nr. 120. 

 

Kampagne: 04-07-2016 KUAS nr. 16/02692 

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af tracé forud for etablering af cykelsti. 

Forundersøgelsen er gennemført for Køge Kommune af Museum Sydøstdanmark i 

juli 2016.  

  

 
Fig. 1. Det undersøgte trace er lokaliseret i et udyrket bælte langs med bredden af Snogebæk. Her ses det fra 
sin vestlige ende. 
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Abstract 
Der er forundersøgt et ca. 440 m langt, sammenhængende tracé i en bredde af 3 m og derved afrømmet 1369 m2. 

Forundersøgelsens resultat er registrering af en enkelt kogegrube med en bred datering til oldtid. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Den projekterede cykelsti forløber langs med den nordlige bred af Snogebæk i en afstand af ca. 2 m fra bækken. 

Umiddelbart syd for Snogebæk og omkring Ølsemagle og Lille Skensved har Museum Sydøstdanmark i de senere år 

undersøgt en række omfattende lokaliteter med fund fra alle oldtidens perioder fra neolitikum til yngre jernalder, 

først og fremmest sb. 020111-22 og -23 (KØM2665 og KØM2584) i sydlig tilslutning til det aktuelle areal, hvor der 

bl.a. er dokumenteret neolitisk bebyggelse i form af toskibede huse, et omfattende kogegrubefelt fra bronzealder 

samt bebyggelse og grave fra både bronzealder og ældre og yngre jernalder. På denne baggrund har museet efter 

henvendelse fra den ansvarlige anlægsmyndighed anbefalet, at der forud for jordarbejdets gennemførelse 

foretages arkæologisk forundersøgelse i henhold til museumslovens § 26.  

 

 
Fig. 2. Det undersøgte tracé er angivet med rødt. Søgegrøfter og udgravningsfelter fra museets øvrige 
arkæologiske undersøgelser i området er angivet med orange. Sb-numrene angiver den høje koncentration af 
fortidsminderegistreringer omkring Ølsemagle og Ølby. 
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Administrative data 

Forundersøgelsen er gennemført for den ansvarlige for jordarbejdets regning, jf. museumslovens § 26 stk. 2. Den 

ansvarlige anlægsmyndighed er Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge; kommunens kontaktperson er Niels Henrik 

Andersen. 

 

Sagsgangen var i øvrigt som følger: 

 

 08-04-2016: Køge Kommune anmoder Museum Sydøstdanmark om udtalelse i henhold til museumsloven vedr. 

projekteret cykelsti. 

 

 11-04-2016: Museum Sydøstdanmark fremsender anbefaling af arkæologisk forundersøgelse. 

 

 11-04-2016: Køge Kommune anmoder Museum Sydøstdanmark om budget og tidsplan for arkæologisk 

forundersøgelse. 

 

 11-04-2016: Museum Sydøstdanmark fremsender budgetforslag for arkæologisk forundersøgelse samt faglig 

argumentation til Slots- og Kulturstyrelsen for godkendelse. 

 

 14-04-2016: Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler Museum Sydøstdanmark at justere det fremsendte 

budgetforslag. 

 

 14-04-2016: Museum Sydøstdanmark fremsender revideret budgetforslag til Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 14-04-2016: Slots- og Kulturstyrelsen godkender det fremsendte budgetforslag. 

 

 14-04-2016: Museum Sydøstdanmark fremsender budget og argumentation til Køge Kommune for godkendelse. 

 

 04-05-2016: Køge Kommune godkender det fremsendte budget. 

 

 04-07-2016: Den arkæologiske forundersøgelse indledes; den afsluttes 06-07-2016. 

 

Originaldokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark. 

 

Topografi, terræn og undergrund 
Det forundersøgte tracé forløber ca. 2 m nord for den nordlige bred af Snogebæk i et udyrket bælte mellem 

bækken og det dyrkede areal på matr. 7d, Ll. Skensved By, Højelse. Umiddelbart nord for tracéet stiger det 

dyrkede terræn op over en afgrænset morænebakke. Bækken er på det aktuelle stykke udrettet og mod øst 

rørlagt. Udretningen af bækken fremgår allerede af O1-kortet fra omkring år 1800.Terrrænkoten falder overordnet 

svagt fra vest mod øst fra omkring 18 m (DVR90) til ca. 16,7 m. Muldtykkelsen er forholdsvis ensartet ca. 30-35 cm, 

vestligst på arealet er terrænet dog reguleret med påkørt materiale i op til ca. 1 m. Undergrunden er stærkt 

præget af nedsivning og består af vådbundslignende gråbrunt letsandet ler med orangebrune udfældninger. 

Reguleringer af bækkens forløb har medført stærke omlejringer, ligesom undergrundsniveauet er stærkt påvirket 

af maskinkørsel på en markkørevej i det forundersøgte udyrkede bælte.  
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Målesystem 
Udgravningsfelter og anlægsspor er opmålt med GPS model Trimble R10 i koordinatsystem UTM zone 

32/EUREF89. GPS'en måler med en maksimal horisontal afvigelse på 2 cm og en vertikal afvigelse på 3 cm. 

Opmålingerne er efterdigitaliseret til MapInfo-tabeller ved hjælp af MapDigi.  

 

 
Fig. 3. Det undersøgte tracé er lokaliseret nær ved morænekanten mod Køge Bugt. Kortbaggrunden er en 
kombination af reliefkort og de høje målebordsblade fra omkring år 1900, der giver et indtryk af terræn- og 
landskabsforholdene forud for nyeste tids omfattende dræning og bebyggelsesudvikling. Det fremgår 
imidlertid også klart, at Snogebæk, der her markerer ejerlavsgrænsen mellem Ølsemagle og Lille Skensved 
ejerlav, allerede er reguleret og rettet ud på dette tidspunkt. 
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Øvrige data 
Forundersøgelsen er gennemført fra d. 4. til 

d. 6. juli 2016 af cand.mag. Mathias 

Søndergaard. Ansvarlig udgravningsleder er 

museumsinspektør Mette Madsen. 

Muldafrømningen blev foretaget med en 

Hydrema 906e rendegraver med en 1,5 m 

rabatskovl fra Møller & Co. A/S 

Entreprenører. Vejret var præget af enkelte 

meget voldsomme regnskyl, der dog ikke fik 

væsentlig indflydelse på forundersøgelsens 

gennemførelse.   

 

Udgravningsmetode 
Den arkæologiske forundersøgelse er 

gennemført som en overvågning af 

muldafrømningen i det projekterede 

anlægsarbejdes fulde bredde på 3 m; tracéets forløb var forinden afsat med GPS i terrænet af 

anlægsmyndighedens entreprenør. Tracé og anlægsspor er opmålt med GPS og tracéets forløb og arbejdets 

gennemførelse er desuden dokumenteret med flere oversigtsfoto. Forundersøgelsens eneste anlægskontekst, 

kogegrube A2, er snittet med skovl og beskrevet.  

 

Undersøgelsens resultater 
Der er afdækket i alt 1369 m2 i det ca. 440 m lange tracé. Ved tracéets vestlige udkant er der registreret en enkelt 

kogegrube (A2). Kogegruben var meget stærkt nedslidt af terrænreguleringer i nyere tid, formentlig i forbindelse 

med etablering af den rundkørsel, hvortil den projekterede cykelsti skal opnå tilslutning. A2 kan ikke dateres 

nærmere end oldtid; der er ikke udtaget prøvemateriel til naturvidenskabelig datering. Der blev i flere tilfælde 

konstateret ukarakteristiske flintafslag i både muldlaget og i de tydeligt omlejrede vådbundskontekster; fundene 

blev ikke hjemtaget. Fundene kan  uanset fundkonteksten tolkes som udtryk for oldtidig bopladsaktivitet på 

arealerne langs med Snogbæk. 

 

Det forundersøgte tracé krydser i den vestlige ende ind over søgegrøfter, som er udlagt af museet ved arkæologisk 

forundersøgelse af KØM2665. Lokaliteten KØM2665 omfatter fund af bl.a. bebyggelse dateret til yngre 

bronzealder og både ældre og yngre jernalder samt et omfattende kogegrubefelt dateret til bronzealderens per. 

III-V. 

  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Det berørte areal er umiddelbart efter forundersøgelsens afslutning frigivet til det projekterede anlægsarbejde.  

 

 
Fig. 4. Det undersøgte tracé ses her fra øst. Arealets 
undergrundsniveau var i hele tracéets længde stærkt påvirket 
af jordarbejder til regulering af bækkens forløb og maskinkørsel 
langs den dyrkede mark umiddelbart nord for tracéet. 
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Fig. 5. Den registrerede kogegrube A2 ligger op mod et areal, hvor der tidligere er udgravet omfattende 
bebyggelse fra alle oldtidens hovedperioder, kogegrubefelter og –rækker fra bronzealderen og jordfæstegrave 
fra yngre romersk jernalder. 
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Museum Sydøstdanmark d. 07-07-2016 

 

Mathias Søndergaard 

 

________________________________________________________ 
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Anlægsliste 
 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 04-07-2016  

A1 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid    A2 

A2 Grube Koge-

/ildgrube 

Oldtid   A1  
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 Anlægsbeskrivelse 
 

A1 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Søgegrøften er udlagt i en bredde af 3 m i det projekterede tracé og forløber overordnet omtrent øst-vest på den 

vestlige del, hvorfra den drejer i retning øst/nordøst-vest/sydvest. 

Tegninger:   

Foto:  1/848, 1/849, 1/850, 1/851, 1/852 

Består af:  A2 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A2 

Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 

Diameter i cm: 57 

Dybde i cm: 4 

Snit set fra: nord 

Beskrivelse: brunsort sandet ler med højt indhold af trækul samt enkelte stærkt fragmenterede ildskørnede sten 

Tolkning: kogegrube 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: A1 

Fund:   

Lag:  
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Fotoliste 
 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 04-07-2016  

1/848 Oversigt over 

tracé, set fra vest 

 A1  digitalt foto 04-07-2016 Mathias  

Søndergaard 

1/849 Oversigt over 

tracé, set fra vest 

 A1  digitalt foto 04-07-2016 Mathias  

Søndergaard 

1/850 Oversigt over 

tracé, set fra øst 

 A1  digitalt foto 05-07-2016 Mathias  

Søndergaard 

1/851 Oversigt over 

tracé, set fra øst 

 A1  digitalt foto 05-07-2016 Mathias  

Søndergaard 

1/852 Oversigt over 

tracé, set fra øst 

 A1  digitalt foto 05-07-2016 Mathias  

Søndergaard 

 

 


