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Abstract 
 

Nærværende undersøgelse blev iværksat, da det kom til museets kendskab, at der skulle nedgraves en 

række ledninger i området mellem vejen Fændediget og Køge Å. Gravearbejdet fordeltes på hhv en 

vandledning, som gravedes ca en meter under terræn i eksisterende vejareal, og en trykledning, som lagdes 

ca 1,5 meter under terræn i "jomfruelig" jord, lige syd for det øst-vest gående ledningstracé i KNV00123-2. I 

forbindelse med udarbejdelsen af budgettet blev det oplyst fra bygherres side, at der til projektet hørte en 

række endnu ikke færdigprojekterede ledninger, som skulle føres helt frem til åbredden. Denne del af 

projektet lod dog vente på sig og har nu taget form som en selvstændig udgravning under 

journalnummeret KNV00329-2. 
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Forhistorie 
 

I området hvor de to ledninger skulle graves ned, har der tidligere været foretaget både større og mindre 

undersøgelser. To af de større projekter fandt sted over et par sæsoner i 1978 og 1979, nemlig KØM 629 og 

KØM 633, som begge var del af et aktiveringsprojekt rettet mod unge arbjdsløse under faglig ledelse af en 

arkæolog fra Køge Museum samt en studerende fra Københavns Universitet. KØM 629 (Bag Haverne) 

havde til formål at undersøge forholdet mellem middelalderbefæstningen og den svenske befæstning fra 

1659 som givet ud fra historisk kortmateriale. KØM 633 (Fændediget) undersøgte bl.a. bolværksforløb langs 

åen for dermed at fastslå åløbets historiske placeringer. 

I forbindelse med den store gasnedgravning i Køge (KØM1266) blev der i 1986 påtruffet en større 

nedgravning bl.a. indeholdende gule flensborgsten, hvilket blev tolket som opfyld i en mulig voldgrav. 

Endelig blev der i sommeren 2014 gravet umiddelbart nord for det, der her beskrives som en trykledning, 

nemlig på KNV00123-2, der i den allersydligste del havde et tilsvarende øst-vest gående forløb, og hvor der 

i en dybde af 2,0 - 2,5 meter under terræn blev fundet klare spor af tørveopbygget befæstning og mulig 

voldgrav. 

 

Administration 
 

Bygherre for forundersøgelsen var Køge Forsyning (Nu: KLAR forsyning), Revlen 2, 4600 Køge med Niels 

Obsen som kontaktperson. Daglig kontaktperson og byggepladsansvarlig var Bjarne Lauritsen, Rambøll. 

Daglig udgravningsleder var arkæolog, Cand. Mag. Jeppe Færch-Jensen. Ansvarlig udgravningsleder var 

Annemette Kjærgård.  Alle korrespondancer, sagsakter, oldsager samt originaldokumentation findes på 

Museum Sydøstdanmark, afdeling Køge Museum under sagsnummer KNV00329 Fændediget 15. 

 

Gravearbejdet startede 8/6 2015 med nedgravning nær en eksisterende brønd og fortsatte d. 22/6 med 

gravning af tracé umiddelbart syd for det store ø-v gående hovedtracé som var del af KNV123-2. Projektet 

fortsatte derfra med periodevis gravning i vejen Fændediget, hvortil den arkæologiske overvågning 

varetoges uden registreringer.   
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Topografi/terræn/undergrund 
 

Det nuværende 
Køge er i en 
bymæssig 
sammenhæng en 
relativ ung by. Fra 
de skriftlige kilder 
kender vi til det 
nuværende Køges 
grundlæggelse i 
sidste halvdel af 
1200-tallet. 

Den oprindelige 
Køge landsby lå ved 
Gammel Køge gård 
på kanten af de 
frodige 
morænebakker, 
der præger Køges 
bagland. Købstaden 
Køge blev derimod 
placeret på 
kongens strandeng 
tæt på 
udmundingen af 
Køge Å. Dermed 
ville kongen skabe 
en udskibningshavn 
og handelsplads 
med let adgang til 
det skånske 
sildemarked i 
Skanør og de 
opblomstrende 
tyske handelsbyer. 

Køges placering på strandengen har givet anledning til oversvømmelser og meget fugtige byggegrunde. 
Allerede tidligt blev byens borgere pålagt at fylde området omkring byen op med affald for at hæve 
terrænet. Denne opfyldning ses tydeligt på højdekort (se fig. 2) og ses også arkæologisk, når der graves i 
byen. 

 
 

 

 

2 Højdekort over Køge med nærmeste bagland 
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Undergrunden under 

middelalderbyen består 

hovedsagelig af fint sand med 

horisonter af havaflejrede 

sedimenter, som det fremgår af 

fig. 3, hvor den lyseblå signatur 

er marint sand og ler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målesystem 
 

Den forholdsvis smalle grøft blev fotodokumenteret (Nikon Coolpix AW110 16MP) både i plan og skråt 

oppe fra. Billedserien blev modelleret og georefereret i Agisoft Photoscan efter 16 fixpunkter som blev 

indmålt med Trimble RS10 efter UTM32, euref89 og DVR90.  

 

Øvrigt 
 

Til stede under gravearbejdet d. 22/6 2015 var maskinfører Klaus Jensen fra Arkil samt arkæolog Jeppe 

Færch-Jensen fra Museum Sydøstdanmark. 

Det øvrige gravearbejde blev forestået af Flemming Andersen, Arkil, under tilsyn af arkæolog Jeppe Færch-

Jensen fra Museum Sydøstdanmark 

 

3 Køges placering i forhold til overfladenære jordarter. 
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Metode 
 

På grund af projektets karakter blev det besluttet at føre det arkæologiske tilsyn som en overvågningssag. 

Det ø-v gående tracé blev påbegyndt mandag morgen og afsluttet samme dag. Der blev gravet med en 60 

cm rabatskovl uden tænder monteret på en Wacker Neuson 50Z3 med en løftekapacitet på ca 5 tons. Der 

blev med det samme gravet til fuld dybde svarende til kote 0,35 -naturligvis under forudsætning af, at der 

ikke blev påtruffet jordfaste fortidsminder. Derefter rykkede maskinen  videre bagud indtil tracéet var 

færdiggravet. 

De lag som kunne konstateres, burde have været registreret med tegning og lagbeskrivelser, men blev det 

ikke under hensyntagen til den manglende afstivning af profilerne, som var mere end 170 cm dybe og 

dermed ikke arbejdsmiljømæssigt forsvarlige, og derfor blev fotodokumentationen valgt som en 

nødløsning. Som beskrevet under afsnittet om målesystem, blev grøftens nordprofil gennemfotograferet 

med de indmålte målepunkter M1-M16 og billedserien blev derefter processeret i Agisoft Photoscan, hvor 

den færdige model er georefereret i UTM32 euref89, og kan således eksporteres til bl.a. ArcGIS, der i visse 

pakker indeholder et modul som kan vise og redigere 3D data. På grund af den ret nøjagtige georeferering, 

er det endvidere muligt at foretage en del opmålinger i Photoscan, og således få et nogenlunde retvisende 

billede af lagenes omfang og afstand fra kote 0 (dvr90) 

 

Der blev endvidere ført periodisk tilsyn ved den anden del af ledningsprojektet, hvor der blev gravet i vejen 

Fændediget. Her var det en 25 tons Liebherr 924 på gummihjul med 60 cm rabatskovl uden tænder på et 

rotortilt, der forestod gravearbejdet. Dette tracé blev ikke på noget tidspunkt gravet dybere end den 

eksisterende vejkasse, hvorfor der ikkke registreredes nogen former for arkæologisk aktivitet i dette 

område.  
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Resultater 
 

Undersøgelserne viste ganske sporadiske 

resultater, mest fremtrædende i den ø-v gående 

grøft. hvor der sås en ganske uregelmæssig 

fordeling af afskårne tørv liggende i en blandet 

sandfyld, eller næsten fremstående som et 

decideret lag af ca 10 cm's tykkelse, der såvel kan 

stamme fra nedbrydning som fra endnu ikke 

færdiggjort opbygning af et muligt voldanlæg. 

 

Perspektiverne i tørvens tilstedeværelse kædes i 

høj grad sammen med tolkningen af tørven som 

byggemateriale i de skiftende befæstninger, der 

har omkranset byen i middelalder og renæssance. 

Tørvelaget i profil 1 giver dog ikke i sig selv nogle 

konkrete oplysninger i denne forbindelse, men 

skal ses i sammenhæng med resultaterne af 

udgravningerne på KNV00123-2, hvor det i højere 

grad er muligt at tegne et billede af tørvens 

placering i en mulig vold og voldgrav. Se i øvrigt 

beskrivelsen af profil S1 i bilagene. 

 

Fremtidigt arbejde 
Arbejdet i de gravede trac’eer afsluttedes og arealet blev frigivet under forudsætning af, at der ikke graves 

dybere end den af bygherre oplyste kote. Skal der fortages yderligere udgravning, bør der udføres enten 

arkæologisk overvågning eller egentlig udgravning i det der sås uforstyrrede kulturlagene under vejkassen. 

Ligeledes har f. eks. de bygninger fra 1900, der kendes fra recente kort, ikke har efterladt større 

forstyrrelser i området, sådan som det også kunne ses på gravningen KNV00123-2.  

4 Grøft 1 efter endt gravning 
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Bilag 
 

Anlægsliste 
 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

G1 Udgravningsteknisk Udgravningsfelt Udateret     

M1 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M2 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M3 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M4 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M5 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M6 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M7 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M8 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M9 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M10 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M11 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M13 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M14 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M15 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

M16 Udgravningsteknisk Målepunkt Udateret     

S1 Udgravningsteknisk Profil Udateret     
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Anlægsbeskrivelse 
 

S1 

Udgravningsteknisk, Profil, Udateret 

Nordprofilen i grøft 1 blev afrenset og gjort klar til fotografering. Da der var gravet mere end 170 cm ned 

fra terrænoverfladen, og da det ikke fra bygherres side var planlagt at afstive profilen, var der ikke 

mulighed for at opholde sig i grøften for at tegne og beskrive lagene. Fotodokumentationen blev derfor 

lavet med henblik på at rekonstruere profilen digitalt i Agisoft Photoscan, og dermed kunne uddrage de 

vigtigste oplysninger i efterbearbejdningen. 

Hvad der umiddelbart fremstår som det mest interessante i denne sammenhæng, er det nederste, mere 

eller mindre sammenhængende tørvelag, som ligger i kote 0,3 til ca 0,6. Over dette lag ses et lag af 

tilnærmelsesvis ublandet hvidt sand, som igen overlejres af forstyrrede, recente lag. 

Iagttagelsen er i og for sig kun interessant i sammenhæng med de observationer, som er gjort i den 

parallelle grøft som er gravet ca 4 meter længere mod nord (se KNV123-2), hvor der i sydprofilens østligste 

ende ses et tilsvarende lag (L1218) af tilnærmelsesvis skråtstillede, stablede tørv. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D9, 1/D10 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

 

  



KNV00329-01-62 Fændediget 15 

11 
 

Fotoliste 
 

Billed Motiv Anlæg Filmtype Dato Fotograf 

1/D1 Nedgravning til teknik  digitalt foto 08-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D2 Nedgravning til teknik, Fotograferet 

ovenfra. I billedets højre side ses 

den gamle nedgravning til den 

brønd, som også ses i kanten af 

billedet 

 digitalt foto 08-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D3 Arbejdsfoto. Der presses en pæl 

ned til spunsvæg 

 digitalt foto 08-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D4 Arbejdsfoto. Midlertidig spunsvæg 

etableret 

 digitalt foto 08-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D5 Nedgravning til teknik  digitalt foto 08-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D6 Nedgravning til teknik  digitalt foto 08-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D7 Grøft 1, færdiggravet set fra vest G1 digitalt foto 22-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D8 Grøft 1, færdiggravet. Oversigt over 

profil 

G1 digitalt foto 22-06-

2015 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D9 Perspektivbillede af rekonstrueret 

profil set fra sydvest 

S1 digitalt foto 12-08-

2016 

Jeppe Færch-Jensen 

1/D10 Profil rekonstrueret i Agisoft 

Photoscan 

S1 digitalt foto 12-08-

2016 

Jeppe Færch-Jensen 
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Kontaktark 
 

 


