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Forsiden.Figur 1: Oversigtsbillede af den nordlige etape for Stationsområdet med indplacerede kerneboringer og 
prøvehul.  © COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 
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Forord 

Umiddelbart forud for forundersøgelsens igangsættelse stod det klart, at de arkæologiske 

undersøgelser ikke kunne være færdige for hele området til den tid bygherre Køge Kyst P/S 

ønskede det,bl.a. grundet forsinkelser for opstart af undersøgelsen og adgang til de forskellige 

delområder. Derfor blev det besluttet at opdele forundersøgelsen i en nordlig og en sydlig 

etape, hvor den nordlige del dækker området fra Jernbanegades sydside og nordpå. 

Hovedfokus skulle derefter ligge på den nordlige etape, da der her forventes færrest skjulte 

fortidsminder. Denne rapport er derfor kun gældende for den nordlige etape af 

forundersøgelsen ved Stationspladsen, eftersom den sydlige etape fortsat er under udførelse. 

Bearbejdningen af materialet for den nordlige etape er endnu ikke afsluttet, men grundet 

tidspres ønsker bygherre allerede nu en udtalelse, således at alle økonomiske parametre 

kendes. 

Abstract 

Ved forundersøgelsen af KNV00057, Stationspladsen nordlige etape er der blevet gennemført 

60 kerneboringer og lavet ét prøvehul på 4x2 m. I den sydligste del af området fremkom 

bebyggelsesspor, kulturlag og vejanlæg fra den sene middelalder og frem til nyere tid. 

Desuden fremkom der enkelte gytje- og tørvelag som kan indikere voldgrav. I hovedparten af 

kerneboringerne i den nordlige etape var der ingen synlige tegn på aktiviteter fra 

middelalderen og renæssancen, men i de dybere lag fremkom horisonter af vækstlag og 

gytjeaflejringer, der kan stamme fra ældre stenalder. 

Undersøgelsens forhistorie 

Forud for igangsættelsen af forundersøgelsen har museet gennemført en arkæologisk 

screening af området.  

Fra den nordligste del af området ved Niels Juels gade kendes på forhånd ingen arkæologiske 

fund, og der er 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. 

Fra renæssancen vides at borgmesterens gård lå i denne del af byen. Gården hed Ravnsborg 

og blevrevet ned af svenskerne i 1658,da de skulle bruge området til deres befæstning og 

gårdens bestanddele som byggemateriale.Det vides dog ikke om svenskerne nogensinde 

påbegyndte deres byggeri i denne del af byen. Allerede i 1660 kom Køge igen på danske 

hænder, og køgeborgerne blev beordret til at fjerne alle svenske forsvarsværker. Eventuelle 
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arkæologiske spor af forsvarsværkerne vil derfor være de jordgravede såsom voldgrav og 

fundamenter for bastionerne.  

 

 
Figur 2: På tegningen ses et tværsnit gennem svenskernes befæstning efter oberst Stahl princip skitse fra o. 1660.  
Befæstningen har haft en samlet brede på knap 70 m. 

 

I den sydligste del af forundersøgelsens nordlige etape ligger Jernbanegade. Gadenblev 

formentlig anlagt i 1400-tallet i forbindelse med anlæggelsen af den nye havn ved 

udmundingen af Køge Å. Gaden er dermed den ældste, der åbner sig mod havet og nævnes 

førstegang i 1458,hvor den benævnes Bolværkstræde. Dette navn vidner om at gaden har haft 

en nær havneforbindelse. Bolværkstræde løb oprindeligt helt ned til vandet, dog ikke i et lige 

forløb. 

Senere i 1593 optræder gaden som Lowportstræde. Det navn fik den efter en byport der lå 

ved volden ned mod havnen og vandet. Denne byport blev nedrevet under den svenske 

besættelse og rester blevpåvist på nordre side af gaden, omtrent hvor busholdepladsen nu er. 

Præcist hvor porten blev fundet vides ikke med sikkerhed.  

Uden for porten lå i middelalderen Køges Hellig Kors Kapel. I forbindelse med udvidelsen af 

jernbaneterrænet i 1898 blev der fundet rester af en grundmuret bygning samt en halv snes 

gotiske formsten.  Fundet af Hellig Kors kapellet kan ikke stedfæstes med sikkerhed, men 

måske en anelse syd for den nuværende Jernbanegade i retning mod havnen. 

I nyere tid kom Jernbanegade til at hedde Møllegade eller Hestemøllegade pga. en trækmølle 

der lå i gaden. I 1870 kom jernbanen til Køge og da blev gaden hovedfærdselsåren til den nye 

station og i den forbindelse skiftede gaden navn til Jernbanegade (1879). 

Af arkæologiske fund i gadens østende er der efterretninger om en smal træsat rende langs 

Jernbanegades sydside, hvilken funktion denne har haft vides ikke. 
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Figur 3: Johan Jacob Bruuns kort over Køge 1755. Syd vender op ad på kortet. Lou Port Stræde som det 

hedder på kortet er placeret som nummer 25 til venstre for kirken. © Det kongelige Bibliotek, 

 

På området langs med stationen var der ligeledes mulighed for at finde spor af svenskernes 

befæstning i form af voldgraven, en palisade samt de fundamenter der har holdt murene til 

bastionernes sider. 

Udover spor af Køges middelalder og renæssance samt den svenske befæstning var det i 

området sandsynligt at finde spor af stenalderbopladser. Ved flere ældre gravninger mellem 

den nuværende bymidte og havnen er der fundet forarbejdet flint i dybereliggende lag fra 

Maglemosekulturen. Der var derfor overalt i Stationsområdet risiko for at støde på bopladser 

fra denne periode. Evt. bopladser ville sandsynligvis være at finde på den oprindelige 

sandoverflade under tørve- og gytjelag.  
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Administrative data 

Bygherre for forundersøgelsen var Køge Kyst P/S, Havnen 39, 4600 Køge med Chefkonsulent 

Niels Dinesen som kontaktperson. Museum Sydøstdanmark har gennemført første del af 

forundersøgelsen KNV00057 Stationspladsen, nordlige etape. Alle korrespondancer, 

sagsakter, oldsager samt originaldokumentation findes på Museum Sydøstdanmark, afdeling 

Køge Museum under sagsnummer KNV00057 Stationspladsen. Forundersøgelsen er endnu 

ikke afsluttet for hele Stationspladsens område, og dette er derfor kun en foreløbig rapport, 

der gælder for den nordlige etape.  

Øvrige data 

Forundersøgelsen blev påbegyndt tirsdag den 3. september 2013 om eftermiddagen, hvor de 

første3 kerneboringer blev gennemført. Den nordlige etape blev afsluttet 25. September 2013 

mens den sydlige etape endnu pågår i skrivende stund.  

Oprindeligt var der budgetteret med 8 arkæologer på den nordlige del af forundersøgelsen 

(søgegrøfterne er her ikke medregnet), men det viste sig hensigtsmæssigt med færre. Bl.a. da 

det hollandske borefirma viste sig at være særdeles velkørende. Med på udgravningen for den 

nordlige etape var derfor:  

Økonomisk ansvarlig Maja Kildetoft Schultz, udgravningsleder og beretningsansvarlig Nanna 

Holm Gade, GIS- og beretningsansvarlig Jeppe Færch-Jensen, arkæolog Majken Ryeholm 

Hansen, Tim S. Nielsen og Anne-Mette Jørgensen.  

Denne rapport er kun et forstadie til den endelige beretning. Bearbejdningen er endnu ikke 

afsluttet, men grundet tidspres fra bygherre laves denne rapport som et mellemstadie, forud 

for den endelige beretning. Rapporten er skrevet af Nanna Holm Gade. Majken Ryeholm 

Hansen har bidraget til afsnittet om udgravningens resultat. 

Alt udgravningsdata er endnu ikke indtastet og færdigbehandlet. Disse dele bliver håndteret 

af Jeppe Færch-Jensen og Majken Ryeholm Hansen. 

Alle arkæobotaniske prøver er gennemgået af Annine Moltsen, NOK, Natur og Kultur, 

Valdemarsgade 19 a 2. mf. 1665 København K, der har været tilknyttet fast på projektet. 

Boreprøverne blev lavet af Sialtech Europe, Sleperweg 10, 6222 NK Maastrict, Nederland, der 

var hyret af Køge Kyst P/S til opgaven. Maskinen der blev brugt til kerneboringerne var en 

Aqualock med sonisk borehoved. 

Prøvehullerne blev gravet af entreprenørfirmaet ArkilA/S – Anlæg, Geminivej 5-7, 2670 

Greve. Gravemaskineførerne var Martin Schultz og Klaus Jensen. Alle de undersøgte arealer på 

den nordlige etape var offentlige arealer og gravetilladelserne er givet af Køge Kommune.  
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Vejret var hovedparten af dagene godt med sol og lette skyer. En enkelt dag var der en del 

byger. Vejret har ikke givet problemer under forundersøgelsen af den nordlige etape. 

Topografi, terræn og 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.  

 

 
Figur 4: Reliefkort over Køge og omegn. På kortet ses Gammel Køges placering på kanten af morænelandskabet og 
ned til Køge Å mens det middelalderlige Køge bliver anlagt på den lave strandeng ved åens udmunding. © Kort- og 
Matrikelstyrelsen samt Kulturstyrelsen. 

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 bliver byens borgere pålagt at fylde området omkring byen op 

med affald for at hæve terrænet. Denne opfyldning ses også arkæologisk, når der graves i 

byen. 

Arealet for Stationsområdet ligger i den østlige udkant af den oprindelige Køge Købstad i 

området mellem torvet og 1400-tals havnen. 

Undergrunden består hovedsalig af fint sand med horisonter af havaflejrede sedimenter. 
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Målesystem 

Alle boreprøver er opmålt med GPS (Trimbel R8) i system UTM32 Euref89, DVR90 2013. Alle 

GPS data er efterfølgende behandlet i ArkDigi og konverteret til TAB-format forud for 

indføring i MapInfo. I øjeblikket er data ved at blive behandlet af Jeppe Færch-Jensen. De 

jordprofiler der blev optaget ved kerneboringerne er blevet indmålt manuelt og er i øjeblikket 

ved at blive tilknyttet koter i MapInfo, således at der kan laves tilnærmelsesvise 

landskabsmodeller over den 

oprindelige jordoverflade i 

stenalderen, samt jordoverfladen 

forud for middelalderbyens opståen. 

Desuden bliver der dannet et tydeligt 

overblik over koterne for de 

væsentlige fortidsminder i forskellige 

perioder af middelalderen og 

renæssancen. Det er hensigten at 

dette datamateriale bliver 

grundstenen for de kommende 

arkæologiske udgravninger.  

Fladerne i prøvehullet blev indmålt 

med fotogrammetri, hvor 

hjørnepunkterne var indmålt med 

GPS. Billederne er efterfølgende rettet 

op i AirPhoto og digitaliseret i 

MapInfo.  

Udgravningsmetode for forundersøgelsen 

Forundersøgelsen  for den nordlige etape var planlagt i 2 tempi, således at der først blev 

gennemført boreprøver og herefter, på baggrund af resultaterne fra boringerne, prøvehuller. 

Som følge af budgettet kunne der laves op til 12 prøvehullerpå hele Stationspladsen ligesom 

der i alt blev udlagt 175 boreprøver på de to etaper, fordelt over området på 22.620 m2.  

Heraf er de 60 blevet lavet i den nordlige etape. Oprindeligt var hensigten, at der på den 

nordlige del skulle gennemføres 77 boringer, men flere af disse blev flyttet til den sydlige 

Figur 5: Opmåling med GPS. Her på den sydlige etape. © 
Museum Sydøstdanmark. 
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etape, hvor der har været et større behov for en detaljeret afdækning af de arkæologiske 

forekomster. 

Boreprøverne blev taget fra gadeniveau til råjord, de øverste dele af prøven blev lavet i 

hånden indtil ledningsfri dybdeog de resterende meter med maskine. Der erlavet en 

boreprøve for ca. hver 10. m, dog blev flere af prøverne flyttet en smule af hensyn til 

trafikafvikling, endnu ikke nedrevne konstruktioner(såsom busskure og cykelparkering) samt 

eksisterende jordgravede ledninger.Endelig blev enkelte af de oprindeligt planlagte boringer 

flyttet til den sydlige del eller udeladt pga. af fraværet af fortidsminder.  

Kerneboringerne blev lavet ved at en 7 cm bred metalcylinder med etsonisk borehoved ved 

hjælp af vandtryk pressede sig ned gennem jorden. Herefter blev jordsøjlen skubbet ud i en 

halvskål (tagrende) som en lang pølse, der viste samtlige jordlag på stedet.  

 

 
Figur 6: Billeder af processen med optagning af jordkernerne. © Museum Sydøstdanmark. 
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Kerneboringen blev tegnet og registreret på stedet og relevante lag blev udtaget til 

makrofossilundersøgelse. Alle prøver af kerneboringerne er blevet undersøgt med det samme 

af Annine Moltsen, NOK, Natur og Kultur. 

Hensigten var, at de mange kerneboringer skulle give et overblik over det svært tilgængelige 

område, hvor hovedparten i dag er trafikeret vej og busterminal. Borekernerne har vist sig 

særdeles velegnet til sporing af byens kulturlag fra middelalderen og renæssancen samt 

større konstruktioner med nedbrydnings- og opfyldningslag. De arkæobotaniske 

undersøgelser har været nødvendige til hurtigt at kunne afgøre hvilken type aflejring eller 

kulturlag, der har været i prøverne.Uden disse analyserkan kerneboringerne ikke give et godt 

overblik over områdets karakter.  

Der er også problematiske sider af kerneboringerne. Det har bl.a. vist sig særdeles vanskeligt 

at afgøre, om der ses dele af mindre konstruktion og huse i en borekerne. Dette gælder særligt 

ved fund af f.eks. gulve,fundamentsgrøfter med sekundært opfyld o. lign. Desuden skal man 

være umådelig heldig for at kunne påvise evt. forhistoriske anlæg eller enkeltgårde, der ikke 

er omgivet af tykke affaldslag. 

Med baggrund i boreprøvernes resultat samt områdets tilgængelighed blev kun et enkelt 

prøvehul gennemført i den nordlige etape. Der kunne med fordel have været anlagt et 

prøvehul i kørebanen ved busterminalen, men grundet tidspres kunne trafikomlægningen og 

gravetilladelsen ikke nå at komme på plads. De øvrige prøvehuller bliver lavet i den sydlige 

etape, hvor boreprøver og søgegrøfter har indikeret flere forekomster af fortidsminder, og 

den sydlige etape har derfor haft højere prioritet. 

Prøvehullernes placering blev, som tidligere beskrevet, fastlagtmed udgangspunkt i de 

informationer, der blev genereret i boreprøverne. Prøvehullerne skulle afklare, hvorvidt og i 

hvilket omfang/tilstand konstruktioner, der er nævnt i skriftlige kilder samt fundet i 

boreprøverne,ligger indenfor det berørte område.  

Prøvehullet i den nordlige del blev lagt i det område, hvor den føromtalte byport kunne have 

stået. Prøvehullet skulle ligeledes afgøre, om der var senmiddelalderlig bebyggelse tilknyttet 

Boldværksstræde, som det antydedes i boreprøverne. 

Prøvehullet blev gravet med en Wacker Meusom 50Z3-2 gravemaskine på 5 ton påmonteret 

en 180 cm bred rabatskovl. Undervejs blev der skiftet til flere mindre skovle.Jordlagene 

afrømmedes maskinelt i horisontale lag med stor forsigtighed, indtil der fremkom områder 

med brolægning. Herefter blev store dele gravet med håndskovl. Prøvehullet blev 

efterfølgende afrenset og fotograferet.  Fladen blev indmålt med fotogrammetri, og profilerne 

mod vest og syd tegnet i 1:20. Desuden blev alle snit indmålt og tegnet. 
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Undersøgelsens resultat 

I de 60 gennemførte kerneboringer i den nordlige etape var hovedparten frie for levn fra 

middelalderen og renæssancen. Kun i den sydligste del af den nordlige etape fremkom 

tydelige spor af væsentlige fortidsminder fra middelalderen og renæssancen. I enkelte af de 

øvrige boringer kom der en smule tegl i de øverste lag, uden at der her var tegn på 

konstruktioner. Sammensætningen af byggeaffald med gule og røde teglsten virkede heller 

ikke som gamle nedbrydningslag. 

Så godt som alle boreprøver i den nordlige etape viser i 2,5-3,5 meters dybde under 

nuværende terræn, at der i området har været adskillige mindre vandhuller med ferskvand, 

og at denne del af Køge i ældre tider har været overskyllet af havet. Flere af disse lag er blevet 

analyseret af arkæobotaniker Annine Moltsen. Analyserne er endnu igangværende. Følgende 

beskrivelser er mindre udpluk af konklusioner fra de enkelte prøver som Annine Moltsen har 

gennemgået. En samlet analyse af alle resultaterne er endnu under udarbejdelse. 

 

B10:  Prøve udtaget i ca. 2 m dybde. Gytje dannet i fersk åbenstående vand, hvor der med 

tiden er sket en tilvoksning med sumpplanter. 

 

B46: Prøve udtaget i 3,10-3,56 m. Tang og muslinger der formentlig er skyllet sammen 

på havbunden, det kan dog ikke helt udelukkes at det kan være opskyllet selvom der ikke var 

synlige rødder.  

 

B55: Prøve udtaget i 2,80-3,20 m.Tang og muslinger der formentlig er skyllet sammen på 

havbunden. I lag 190 desuden let kulturpåvirking og frø fra planter der gror på sumpet 

saltpåvirket bund eller lavt vand. I niveau med lag 190 har der måske været en lokal lavning 

med brakt vand. Denne overskylles af sand og atter et lag af tang og muslinger. 

 

B58:  Prøve udtaget i 2,69-3,10 m.  Hele serien består af marint afsatte lag af tang, 

muslingeskaller, frø fra marine vandplanter. I L196 og L197 var desuden enkelte frø fra 

landplanter knyttet til saltpåvirket bund og i L197 enkelte trækul, begge dele er formentlig 

transporteret ud i havet fra stranden, formentlig i forbindelse med højvande. Analyserne tyder 

således på at der har været havbund da disse lag blev afsat. 

 

Der er i forbindelse med de arkæobotaniske analyser udtaget materiale til C-14 datering med 

AMS-metode, således at der på denne baggrund kan laves landskabsanalyser fra forskellige 

tidsperioder. Dette vil overskueliggøre i hvilke niveauer evt. forhistoriske bopladser kan 
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befinde sig og hjælpe med at målrette den fremtidige arkæologiske overvågning af det 

kommende anlægsarbejde. 

Der er ikke fundet flint eller andet bopladsaffald fra stenalderen i de mange overskyllede 

sandlag, men i forbindelse med udgravning af prøvehullet blev der fundet en enkelt 

redeponeretflække. 

Med baggrund i de arkæobotaniske analyser, områdets beskaffenhed, tidligere arkæologiske 

fund af flint fra maglemosekulturen i det østlige Køge og fund af en flinteflække i prøvehullet, 

kan det ikke udelukkes, at der kan gemme sig stenalderpladser i området. 

I de sydligste boreprøver i den nordlige etape var der adskillige spor af fortidsminder fra 

middelalderen og renæssancen. Kerneboringerne B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, 

B71 og B174 viser alle tegn på kulturpåvirkning. I prøverne er der ca. 60 cm under 

nuværende niveau set nedbrydningslag, tykke kulturlag, tørvelag samt fundet glaseret 

keramik af senmiddelalderlig type. Der er ikke fundet sikre tegn på konstruktioner, men de 

mange kulturlag vidner om aktiviteter på stedet. Syd for disse boreprøver er et område vi ikke 

har forundersøgt. Dette har ikke kunne lade sig gøre grundet trafikken, da der her er et 

knudepunkt for busser og biler til Køge station. Det antages, at området her ligner det areal, 

der er undersøgt.  

Området udvælges ikke til intensiv udgravning, men en lettere form, dog mere intens end ved 

en overvågning, således at der er bedre mulighed for registrering af eventuelle forekomster af 

væsentlige fortidsminder. 

Den arkæobotaniske analyse af en af boreprøverne lyder således: 

 

B174: Prøve udtaget i 1,43-2 m . I bunden stillestående ferskt vand, med lidt dyrehår og 

rester af reb. Der var tillige frø fra ukrudtsplanter der har groet mere tørt, som måske kan 

stamme fra planter der har groet på et højere niveau. Der afsættes herover sandlag (ikke 

analyseret). I toppen sås et lerlag, med skarpkantede trækul, og mange nister af tegl og mørtel 

der tyder på at laget er afsat i forbindelse med etablering af et muret anlæg. Da der ikke var 

rødder i prøven kan det ikke udelukkes at det er et gulvlag. 

 

Boreprøverne B69, B70, B74 og B75 rummede alle spor af konstruktioner som fundamenter 

og bygningsrester. Derfor blev der ved disse boringer anlagt et prøvehul (Grøft100).  

Umiddelbart under den eksisterende belægning blev et lag af asfalt med underlæggende 

makadamsten fundet.  Typen af belægning kunne stamme fra 1950’erne. Herunder var ihele 

prøvehulletsudstrækning en brolægning (A1005), der formentlig skal dateres til 1800 tallet 

med baggrund i de fund, der kom umiddelbart over laget og mellem stenene. 1800-tals 

brolægningen afløste en ældre, dybereliggende brolægning (A1004), der kunne se ved 
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afrensning af profilen. Stenene var fjernet fra denne belægning, men sås som tydelige 

stenspor i profilerne mod vest og øst. Det omrodede kulturlag,der må have ligget over 

stenene,sås her i stensporene. 

Mod nord i grøft 100, blev der fundet to mulige fundamenter/mure (A1013 og A1014), 

liggende ved siden af hinanden med et ca. 4cm jordfyldt mellemrum. A1013 sås i fladen som 

en stor lysegrå sten med mørtel på, mens A1014 bestod af tre munkesten liggende nord/syd i 

et rulleskifte med mørtel på og imellem stenene.  

 

 
Figur 7: De to bygningskonstruktioner A1013 og A1014. Teglstenene var munkesten lagt i rulleskifte med den anden 
bygningskonstruktion bestod af tildannede sten. © Museum Sydøstdanmark. 

Et snit syd for de to fundamenter/mure viste at A1013 består af minimum to store tilhuggede 

sten med jord i mellem, mens A1014 var minimum 5 skifter høj. Området umiddelbart syd for 

A1013 og A1014 var voldsomt forstyrret af rødder, og det var i dette snit ikke muligt at 

afklare en funktion og sammenhæng, men lagene var fulde af granitsten, som kan have været 

dele af et fundament. Disse to bygningskonstruktioner var de yngste under brolægningen. 

Syd for A1013 og A1014 blev der i fladen fundet to nedgravninger fyldt med nævestore sten 

(A1002 og A1003), umiddelbart tyder de på at være fundamentsgrøfter og/eller væggrøfter. 
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Både A1002 og A1003 er minimum 70cm dybe og fyldt med sten. Om de to konstruktionsdele 

skal ses som sammenhængende kunne ikke afgøres da en udgravning vil forstyrre overblikket 

ved den kommende udgravning. Som beskrevet i planerne for forundersøgelsen, er der kun 

blevet gravet til første væsentlige fortidsminde. Der blev desuden fundet en endnu ældre 

brolægning/belægning, A1004, bestående af natur- og flintesten lagt i meget fint hvidt sand.  

 

 
Figur 8: På billedet ses fra højre murene A1013 og A1014 som de så ud i fladen. Til venstre herfor ses vægfundament 
A1002 og helt til venstre fundamentsgrøften A1003. © Museum Sydøstdanmark.  

 

Et mindre snit igennem området viste, at belægningen A1004 var skåret af fundamentsgrøften 

A1002. Mod nord i dette snit blev der fundet en stor flintesten med mørtel på, A1012, i samme 

niveau som belægningen. En undersøgelse med en stikke nord- nordøst for snittet påviste, at 

der er andre sten i samme niveau uden for snittet, hvilket tyder på at belægningen A1002 og 

flintestenen med mørtel A1012 indgår i et ældre gulvlag/kælder/fundament. 
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Det er muligt at der findes flere dybereliggende konstruktioner, da der ikke blev gravet til 

råjord.  Belægningen er fundet i kote 1.50 (DVR 90 2013) og boreprøverne viser, at der er 

mulige konstruktioner og kulturlag til kote ca. 50 (DVR 90 2013). 

 

 
Figur 9: På billedet ses dele af belægningen A1004 som formentlig er del af en kælder, den ældste bygning fundet i 
prøvehullet. © Museum Sydøstdanmark.  

I profilen mod syd kunne ses to nedgravninger (A1007 og A1009), som, ud fra fyldet at 

dømme, ikke ser ud til at have stået åben i en længere periode, men må være fyldt op hurtigt. 

1800 tals brolægningen, A1005, ligger over disse nedgravninger, men det ser ud til at A1007 

og A1009 skærer den sløjfede brolægning, A1006, under A1005. 

Prøvehullet viste således tydelige spor af intensiv bebyggelse i dette område i minimum tre 

faser samt nyere belægninger fra vejen. 

Fund af keramik i de forskellige lag tyder på, at bebyggelsen stammer fra 1400-tallet og frem. 
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Fremtidigt arbejde 

Gennem resultaterne fra forundersøgelsen inddeles de kommende udgravninger i tre 

niveauer. Den nordligste del af den nordlige etape vil blive gennemført som en arkæologisk 

overvågning. Når der graves i de dybder, der gennem terrænmodellen vurderes gunstige for 

fund af bopladsaktivitet fra stenalderen, vil en arkæolog følge arbejdet. Dette område er på 

figur 10 markeret med gul skravering. Området skraveret med rødt skal graves ekstensivt, det 

vil sige med maskine dirigeret af en arkæolog. Når der stødes på væsentlige fortidsminder 

registreres disse inden maskinen kan fortsætte. Der kan i dele af området komme væsentlige 

fortidsminder, som det kan tage tid at registrere.  Det med grønt skraverede område skal 

graves af arkæologer som singlekontekstgravning. 

 

 
Figur 10: Figuren viser de tre niveauer af arkæologisk udgravning fordelt på den nordlige etape. Gulskravering er en 
let arkæologisk overvågning, rødskravering ekstensivudgravning og grøn intensivudgravning. © COWI A/S og 
Museum Sydøstdanmark. 

Udgravningsmetode 

Den intensive udgravning, hvor prøvehullet og boreprøverne viste en høj koncentration af 

konstruktioner i form af bygninger og brolægninger, vil blive gravet som singlekontekst, men 

med områder med bevarede balke til profilregistrering. Profilregistreringen kan ofte være 
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gunstig i områder med flere mindre lag, f.eks. gulvlag, affaldslag og opfyldslag da disse kan 

være svære at fortolke selvstændigt samt at erkende i deres fulde udstrækning. Fordelen ved 

singlekontekst registrering er, at de enkelte lag bliver den bærende enhed, hvortil alle 

observationer, tidsperspektiver og registreringer tilknyttes. Metoden er særlig anvendelig ved 

den type gravning vi forventer på den nordlige etape med mange større konstruktioner som 

huse, veje og affaldsgruber. Ved at holde de enkelte enheder for sig som spor af hændelser kan 

et overblik over de enkelte konstruktioners tilblivelse og funktionshistorie lettere forstås. 

Særligt de konstruktioner der har fungeret over en meget lang periode, såsom huse, kan oftest 

forstås bedre i forhold til de omliggende lag ved en nøje stratigrafisk registrering.  

I forhold til den efterfølgende registrering og digitalisering bliver dette væsentligt mere 

overskueligt ved at have registreret hændelse for hændelse under udgravningen. 

 

 
Figur 11: De to områder der udpeges til arkæologisk undersøgelse. Det røde område ekstensivt og det grønne 
område som intensivt. COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 

 

I praksis vil feltet i første omgang blive ryddet for moderne lag. Boreprøverne har vist, at hele 

området er dækket af et mindre lag af stabilgrus og skærver. Det er desuden sandsynligt, at 

der vil være rester af moderne bygninger, der blev nedrevet i forbindelse med anlæggelsen af 

busterminalen. Disse og evt. andre moderne lag vil blive fjernet. Herefter vil det givne 

begyndelsesniveau blive afrenset og den systematiske registrering vil begynde. De enkelte lag 

vil løbende blive registreret med totalstation. De enkelte lag vil få registreringsnumre og 
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sammenknyttes til anlæg og konstruktioner efter almindelig praksis og indføres i MUD og 

MapInfo. Alle lag vil desuden løbende blive indført i en delmatrix og senere i feltets samlede 

matrix. 

Det med rødt skraverede område som er udpeget til ekstensiv udgravning, vil blive gravet 

som en overvågning, hvor arkæologien har højeste prioritet, indtil området er frigivet. Det vil 

sige, at det er arkæologer som leder den maskinelle afrømning, indtil væsentlige 

fortidsminder påtræffes, hvorefter det kan blive nødvendigt at registrere mindre dele af 

området i singlekontekst. Den øvrige registrering af arkæologiske forekomster i det 

rødskraverede område tilstræbes at forgå sideløbende med den øvrige graveaktivitet. 
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