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Abstract
Ved forundersøgelsen af KNV00123 Forlægningen af Bag Haverne er der blevet gennemført 9 prøvehuller.
De 4 af disse er beliggende nord for jernbaneoverskæringen, mens de resterende 5 ligger i området syd
herfor. Samlet set har forundersøgelsestracéet en længde på 400 meter og en bredde på 3,6 meter.
Resultaterne fra de 5 sydlige prøvehuller dækker et areal på 216 * 3,6 meter og er beskrevet i herværende
rapport. Undersøgelsen resulterede i omfattende spor af 1600-tallets svenske befæstning af Køge og der
fremkom endvidere spor af kanaler fra tiden efter de svenske voldanlægs nedbrydning. Sådanne kanaler er
almindeligt forekommende i middelalderlige og postmiddelalderlige lag i Køge og tolkes almindeligvis som
afvandingskanaler for den lavtliggende middelalderby.

De nordlige knap 200 m af det samlede forløb som er inkluderet i det samlede forundersøgelsesbudget
følger snarest, da der endnu mangler at blive gennemført et prøvehul i området umiddelbart øst for
Teaterbygningen.
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Undersøgelsens forhistorie
Forud for igangsættelsen af forundersøgelsen har museet gennemført en arkæologisk screening af området
KNV00010 Køge Kyst. Screeningen dækker hele det areal der kaldes Stationsområdet fra Niels Juels gade i
nord til Køge Å i syd. Området for den sydlige del af vejforlægningen ligger i den sydlige del af
screeningsområdet, mellem stationsoverdækningen og Køge Å. Se endvidere forsidekortet, også for det
følgende.

Området omkring Rådhuset og Bygårdsstræde kendes først fra de skriftlige kilder fra omkring 1550, men
ved tidligere gravninger under Rådhushallen er der fundet spor tilbage til 1400-tallet, hvor der formentlig
har været en del småbebyggelse. Dette bekræftedes i den nu afsluttede forundersøgelse KNV00057,
Stationspladsen. Bygårdsstræde blev etableret således at handelsvarer, der skulle sælges i Køge nemt
kunne fragtes fra den nye havn til byens torv. Strædet løb gennem Køge Rådhus og derved kunne alt
indførsel og udførsel af vare kontrolleres og fortoldes. Forud for forundersøgelserne var der ikke meget
konkret viden om arealerne mellem Bygårdsstræde og Jernbanegade. Hvor Ivar Huitfeldtsvej ligger i dag,
inden den forlægges tættere på jernbanen, menes svenskerne at have bygget deres forsvarsanlæg.
Svenskerne ryddede ifølge skriftlige kilder store dele af Køges randbebyggelse i 1658, da de skulle bruge
området til deres befæstning. Indtil for ganske nylig var det dog uvist 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 arkæologiske spor af
forsvarsværkerne vil derfor være de jordgravede såsom voldgrav og fundamenter for bastionerne. I
forbindelse med Køge museums tidligere udgravning i 1978 (KØM629 Bag Haverne), er der fundet enkelte
mulige rester af svenskernes voldgrav, men hidtil har resultaterne ikke været entydige.

Figur 1: På tegningen ses et tværsnit gennem svenskernes befæstning efter oberst Stahls princip skitse fra o. 1660.  Befæstningen
har haft en samlet bredde på knap 70 m.
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Figur 2: Oversigtsbillede af bolværkerne fundet i vejen Havnen. De ældste bolværker med tilhørende skibsbro ses bagerst i
billedet. © Museum Sydøstdanmark.

Ud over forundersøgelserne i Stationsområdet er der for nyligt på havnen lavet arkæologiske
undersøgelser. I slutningen af september og frem til oktober 2013 blev der udgravet bolværker og
skibsbroer i vejen Havnen i forbindelse med anlæggelse af fjernvarme. Dette område er placeret øst for
jernbanen. Bolværkerne blev fundet i minimum 3 faser (KNV00048 Havnen til Køge Å), hvor det ældste
datereres til 1400-tallet.  Denne ældste fase kunne være den østligste dele af den senmiddelalderlige havn
som anlægges ved udmundingen af Køge Å og ud i havet i starten af 1400-tallet.  Den yngste fase dateres til
1800-tallet. Placeringen af 1400-tals havnen og de omfangsrige konstruktioner fundet her, sammenholdt
med bolværkerne fra 1400-tallet fundet i Fændediget ved Køge Å (KØM 633), vidner om en stor
handelshavn. Der er ingen tvivl om at de områder der blev anlagt mellem torvet og havnen har haft en stor
betydning og god placering i det senmiddelalderlige Køge. Samlet vidner de historiske kilder og de mange
arkæologiske fund om en stor sandsynlighed for en høj koncentration af væsentlige fortidsminder på det
kommende areal.

På området hvor P-pladsen Bag Haverne ligger i dag, lå tidligere tømmerhandlen F.A. Hansens Eftf., den
gang matr. 247a. I kommunens registreringer står bygningerne opført som lette bygninger, men der er en
betydelig risiko for, at de har skabt forstyrrelser i de øverste lag.
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Figur 3: Luftfoto fra midten af 1950'erne. Midt i billedet ses tømmerhandlens bygninger. I forgrunden Fændediget og åudløbet.
© Køge Arkiverne

De allerseneste undersøgelser i området, har været en overvågningssag i vejforlægningens nordlige ende,
hvor der i midten af februar 2014 fremkom betragtelige rester af den svenske befæstning fra 1658-59
(KNV00080, Forlægning af Ivar Huitfeldtsvej). Denne undersøgelse, som i skrivende stund endnu er
pågående, har indtil videre blotlagt tydelige elementer i voldkonstruktionen: dels den tørvedækkede
dossering, dels overgangen til bermen med pælesætning som har forhindret volden i at skride ud i graven.
Det er dog endnu usikkert, hvorvidt det er en del af en bastion, eller et stykke af kurtinen, der blev blotlagt,
idet volden kun sås over et stykke på maksimalt 30 meter, før den var forstyrret af 1900tals anlægsarbejde.
Det vil antagelig være muligt at følge den igen, når nuværende anlægsarbejde når længere frem.

Administrative data
Bygherre for forundersøgelsen var Køge Kyst P/S, Havnen 39, 4600 Køge med chefkonsulent Niels Dinesen
som kontaktperson samt Energiforsyningen i Køge med Torben Permin som kontaktperson. Alle
korrespondancer, sagsakter, oldsager samt originaldokumentation findes på Museum Sydøstdanmark,
afdeling Køge Museum under sagsnummer KNV00123 Forlægning af Bag Haverne. Denne rapport er kun en
delrapport for den endelige beretning, og danner grundlag for udtalelsen i forbindelse med forlægningen af
den sydlige del af den kommende Ivar Huitfeldtsvej, nuværende Bag Haverne, herunder og især
nedlægning af kloak inden for vejtracéet.

For øvrig information om kommende eller igangværende arkæologiske arbejder i området findes
forundersøgelsesbudgetter og udgravningsbudgetter for følgende områder: KNV00080 Forlægning af Ivar
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Huitfeldtsvej, KNV00096 Jernbanegade, KNV00097 Kulturhuset Køge samt KNV00126 Biografgrunden,
BioCity.

Øvrige data
Forundersøgelsen blev påbegyndt mandag d. 6 januar, hvor det første prøvehul blev gravet nord for
Teaterbygningen. Efterfølgende er analysen påbegyndt og herefter beretningsbearbejdningen, mens der
stadig i skrivende stund afventes tilladelse til gravning af det sidste prøvehul bag Teaterbygningen.

Med på udgravningerne af forlægningen af Ivar Huitfeldtsvej/Bag Haverne var:

Økonomisk ansvarlig Maja Kildetoft Schultz, Projektleder Nanna Holm Gade, Feltleder samt GIS- og
beretningsansvarlig Jeppe Færch-Jensen og arkæologerne Anne-Mette Jørgensen og Karen Bork-Pedersen.

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.
Hovedansvarlig for rapporten er Jeppe Færch-Jensen.

Alle arkæobotaniske prøver vil blive gennemgået af Annine Moltsen, NOK, Natur og Kultur, Valdemarsgade
19 a 2. mf. 1665 København K.

Prøvehullerne blev gravet af entreprenørfirmaet Arkil A/S – Anlæg, Geminivej 5-7, 2670 Greve.
Gravemaskineførerne var Martin Schultz og Klaus Jensen. Alle de undersøgte arealer på vejforlægningen
var offentlige arealer og gravetilladelserne er givet af Køge Kommune.

Da udgravningen tog sin begyndelse lige efter nytår, var vejret ikke altid lige nådigt. I en lang periode var
der hård sydøstlig vind, som bevirkede at sugespidsanlægget ikke formåede at sænke grundvandet
tilstrækkeligt til at holde udgravningen tør, idet vandmængderne i Køge Å ikke kunne forlade åbassinet pga.
opstemning. Dette bevirkede en forhøjet grundvandstand som afstedkom føromtalte problemer. Bortset
herfra har udgravningerne ikke været forsinket af vejret.

Topografi, terræn og undergrund
Det nuværende Køge er i en bymæssig sammenhæng en ung by sammenlignet med andre middelalderlige
købstæder. 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.
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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 blev anlagt på den lave strandeng ved åens udmunding. © Kort- og Matrikelstyrelsen samt
Kulturstyrelsen.

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 ved P-pladsen Bag Haverne ligger i den sydøstlige udkant af den oprindelige Køge Købstad i
området mellem torvet og 1400-tals havnen.

Undergrunden består hovedsagelig af fint sand med horisonter af havaflejrede sedimenter.

Målesystem
Der er løbende under udgravningen indmålt fixpunkter med GPS, Trimble R8 med landmålingscomputer
TSC2. Punkterne er indmålt i UTM 32, Euref 89 og højden er målt efter DVR 90, 2013. Digitalisering af
opmålingsdata er foregået efter den standardiserede eksportskabelon til ArkDigi og de digitaliserede
opmålinger er redigeret i MapInfo 12.03. GPS eksporter og metadata er logget i .txt- og .job-filer og
opbevares på Museum Sydøstdanmark.

Flader og profiler er tegnet i hånden i 1:20 og danner grundlag for digitalisering af planer i MapInfo 12.03.
Flere steder er der taget lodfotos som er rettet og georefereret ved interpolation i QGIS 2.0 og gemt som
geotif-filer, som grundlag for digitalisering i MapInfo 12.03.
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Udgravningsmetode for forundersøgelsen
Da selve vejkassen til den nye vej kun vil blive funderet i en dybde af ca. 1 m under nuværende terræn, vil
denne del af det kommende anlægsarbejde næppe berøre nogle væsentlige fortidsminder. Dog har de
arkæologiske undersøgelser på Stationspladsen vist, at enkelte konstruktioner såsom bygningsrester kan
ligge i en højere kote end de øvrige bevarede konstruktioner, og der har derfor været en lille risiko for at
der kunne komme fortidsminder i hele vejens udstrækning, selv om det ikke forventedes. Hovedindsatsen i
forundersøgelsen har været i ledningstracéet, der er 3,6 m bredt og skal graves ned i en dybde af 3,11-3,53
m under nuværende terræn.

Prøvehullerne blev placeret med en afstand på ca. 25 m for på den måde at give et retvisende billede af,
hvilke områder der skal udgraves inden anlægsarbejdet går i gang. Der blev ikke gravet prøvehuller på den
sydligste del af vejen, der forløber ca. øst-vest (forlængelse af Fændediget). Den ene grøft fra 1978 (KØM
629, Grøft 1) er placeret umiddelbart nord for det kommende vejtrace, parallelt med den kommende
ledningsgrøft, og må derfor være retvisende for, at der også få meter mod syd vil være bevaret vold og
voldgrav.

Der har under hele forundersøgelsen været en løbende vurdering af antallet af prøvehuller og deres
nøjagtige placering, således et retvisende budget for evt. udgravninger bedst muligt vil kunne laves. Hvis
der var mange ”ens” resultater over en given strækning med prøvehuller, både negative og positive, ville
ikke alle prøvehuller blive gravet. Det har desuden været hensigten, at prøvehullerne skal bruges som
vejledning for den endelige placering af det kommende ledningstrace, således færrest mulige fortidsminder
berøres. Hvis der fx skulle fremkomme rækker af bolværker, kunne det være hensigtsmæssigt at placere
ledningstracéet mellem disse rækker, så bolværkerne i videst muligt omfang bevares til eftertiden.

Prøvehullerne blev gravet omtrent, som når der graves til en brønd i forbindelse med en kloakgravning. Dog
var tempoet noget langsommere, så jordlagene løbende kunne iagttages og med mindre stop undervejs f.eks.
ved opsamling af løsfund. Det blev prioriteret højest at arkæologerne også under gravearbejdet kunne have
adgang til prøvehullet.

Det har været entreprenørens opgave at stå for afspærring, afstivning og evt. grundvandssænkning samt
reetablering af området. Det var intentionen, at hvert prøvehul skulle gennemføres på få dage, ikke mindst
af hensyn til beliggenhed inden for området med 12-timers parkering samt af øvrig hensyn såsom grundvand
og ustabil jord.

Prøvehullerne havde en størrelse af ca. 2x4 meter i fladen og blev forundersøgt til relevant
konstruktionsdybde, medmindre der forinden var påtruffet væsentlige fortidsminder eller udgravningen var
nået til råjord. Ved udgravning til prøvehullerne blev alle gældende sikkerhedskrav fulgt. For at forhindre
grundvandsindtrængen i prøvehullerne blev der boret sugespidser ned ved hvert projekteret prøvehul og
grundvandet blev i de fleste tilfælde sænket sufficient til kote -3 meter. Undtaget herfra var dog sænkningen
i prøvehul 2 og 3, som blev gravet i en periode med stærk sydøstlig vind, der bevirkede at vandet fra Køge Å
blev presset tilbage i åløbet og derved umuliggjorde sænkning af grundvandstanden.

Hvor det var muligt, blev der gravet med anlæg i 1:2 når gravedybden nåede 170 cm under terræn i
overensstemmelse med den aktuelle APV/Risikovurdering (se bilag 7 i Plan for Sikkerhed og Sundhed ved
omlægning af Ivar Huitfeldtsvej). I tilfælde hvor det ikke var muligt at etablere anlæg, blev der i stedet nedsat
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gravekasse som stod på bunden af udgravningen under skyldig hensyntagen til det arkæologiske arbejdes
udførelse. Naturligvis uden at kompromittere sikkerheden.

Der blev ikke påtruffet forurenet jord i forundersøgelsen, men adskillige fundamentsrester fra en
tømmerhandel, som lå på stedet frem til etableringen af den nuværende p-plads havde skabt forstyrrelser i
de øverste lag. Et enkelt prøvehul (7) blev sløjfet pga. eksisterende ledninger i jorden, som der ikke fandtes
geografiske oplysninger om, men som erkendtes vha. søgning fra overfladen.

Undersøgelsens resultater
Der blev projekteret 12 prøvehuller, hvoraf 2 blev sløjfet. Hullerne er nummereret 1-12 fra syd mod nord.
Heraf er hul 1 og hul 7 ikke gravet. Vejomlægningen forløber ganske tæt syd for en tidligere gravning fra
1978, hvori der fandtes grenfaskine og tørveopbygget vold som dateredes til højmiddelalder. Derudover er
der gravet i Fændediget en anelse længere mod vest og fundet bolværker, ligeledes fra middelalder.
Prøvehul 8-12 medtages i den endelige rapport.

De fine bevaringsforhold nær ved Køge Å gør, at der har været gode muligheder for bevaret træ fra
eventuelle konstruktioner i en dybde af 1 - 3 meter under terræn.

Prøvehul 1
Der blev i første omgang afsat et prøvehul umiddelbart syd for grøft 1 fra KØM 629, Bag Haverne, men
skubbet helt ud til tracéets vestligste grænse for at klarlægge omfanget af arkæologi i området umiddelbart
bag ved dét, som i 1978 tolkedes som rester af middelalderens befæstning. Det viste sig dog praktisk
vanskeligt pga. uoplyste ledninger samt vanskeligheder ved at etablere sugespidsanlæg uden at forstyrre
trafikafviklingen på p-pladsen. Det blev derfor i anden omgang besluttet at foretage indstillingen på
baggrund af resultaterne fra udgravningen i 1978, ikke mindst set i lyset af de nyligt fremkomne resultater i
vejforlægningens nordlige etape.

Udgravningen i 1978 viser tegn på et stykke nedbrudt eller sammenstyrtet vold, samt opfyldt grav og et
gennemgående planeringslag. Udgravningsleder Ulla Fraes Rasmussen tolkede den vestlige del af profilen
som rester af middelalderbefæstningen, ikke mindst på grundlag af en C-14 datering af en af grenene i den
underliggende faskine til voldopbygningen. Grenen er udtaget i grøft 2, ca. 50 meter nord for grøft 1 og
dateret til 1475 e. Kr. kalibreret efter daværende seneste omregningstabel (Clark, Antiquity, 1975). En
omkalibrering efter seneste kurve (IntCal13, Reimer, P.J. et al., 2013) viser imidlertid to toppe. Anvendes de
to yderpunkter i c-14 år før 1950 (hhv. 400 og 380, begge ±65) fra prøven K-3162, behandlet af H. Tauber
på Nationalmuseets VIII’ afdeling, bliver de kalibrerede resultater med 95 % sandsynlighed hhv. 1640 AD og
1645 AD.
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Figur 5: Snit gennem nedbrudt vold med rester af moderne betonfundamenter i profilens østende. KØM629 Bag Haverne, Grøft
1. © Museum Sydøstdanmark

Sammenholdes resultaterne af vold/grav opbygningen som den er tolket i 1978 med resultaterne af de
nyeste udgravninger fra Stationsområdet i februar 2014 (KNV 00080), er der meget der tyder på, at det er
den samme befæstning, der er afdækket i de to gravninger. I den yngste gravning er voldfylden
genstandsdateret ret sikkert til efter år 1600 ud fra et skår af et grønglaseret hollandsk fad og med de
nyeste kalibreringer af de tidligere C14 dateringer, er der ikke længere belæg for at datere den i 1978
fundne vold og voldgrav til middelalder.

Prøvehul 2
Under stabilgruset fandtes to støbte betonfundamenter med ca. to meters mellemrum i n-s gående
retning. Fundamenterne var gravet ned i kulturlag af omtrent 30 cm’s tykkelse fra 0,8 m under terræn,
indeholdende brokker, knogler og kridtpibefragmenter. Herunder fandtes, ca. 120 cm under terræn, et
sandlag også med mange brokker/teglstumper og knogler. Igennem sandlaget var gravet en smal grøft i
hvilken der var fyldt op med sandet kulturjord med brokker, teglstumper og knogler. Denne grøft skar skråt
gennem prøvehullet i sv-nø-lig retning. Sandlaget fremtræder som opfyldning i en nord-sydgående
sænkning som er beklædt med et tørvelag der tiltager i tykkelse mod syd, mens det i nordprofilen kun er
ca. 1 cm tykt. Der er fund af knogler i tørvelaget, men ikke af tegl og brokker i større omfang. Tørvelaget
bortgravedes og profilerne i begge langsider blev tegnet og fotoregistreret. Det er tydeligt at tørvene er
kantstillet og hælder let mod øst med et svagt overlap.
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Figur 6: Detalje af tørveopbygning i sydprofilen i prøvehul 2. © Museum Sydøstdanmark

Tolkning
Hvor vejforlægningen slår et 90 graders knæk mod nord, er der i prøvehul 2 ikke fundet nævneværdige spor
af fortidsminder, bortset fra en sporadisk tørveopbygning, der ses som en ganske tynd stribe i hullets
nordprofil og vokser til 10 cm i tykkelse i sydsiden. Det er højst tænkeligt, at denne tynde stribe af tørv er
materiale fra nedbrydningen af svenskernes befæstning, eller alternativt tørveopbygning på kontrescarpen,
men set i betragtning af udgravningerne i forlægningens nordlige ende, er det ikke selve volden, der er set
her. (KNV00080 forlægning af Ivar Huitfeldtsvej). Sandsynligheden for at tørveopbygningen i prøvehul 2
skal ses i sammenhæng med enten den svenske befæstning eller middelalderbefæstningen er endog meget
stor, og en samlet profilregistrering i hele den ø-v gående del af vejforlægningen er særdeles ønskværdig da
det vil kæde resultaterne fra udgravningen i 1978 sammen med de nyeste udgravninger og være med til at
belyse omfanget af den svenske befæstning af Køge.

Prøvehul 3
Prøvehul 3 var ramt af forhøjet grundvandsstand pga. kraftig østenvind. Desuden var der i en dybde af ca.
150 cm et svært betonfundament, som gjorde det umuligt at sætte gravekasse i hullet og herved sikre
profilerne i mod nedskridning. Der blev derfor udelukkende inspiceret fra kanten under opgravning, hvorfra
der kunne iagttages intakte opfyldslag fra niveauet lige under betonfundamentet. Disse fortsatte til en
dybde af omtrent 280 cm under terræn. Allerede ved 220 cm begyndte der at trænge vand op i
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udgravningen, idet sugespidsanlægget ikke kunne følge med og der var således ikke mulighed for at
foretage en nøjere undersøgelse af lagenes opbygning.

Tolkning
Dybden af lagene med nedbrudt organisk materiale taget i betragtning, kan det langt fra udelukkes, at der
er tale om voldgravsopfyldning.

Prøvehul 4
Maskinel opgravning standsedes ved ca. 140 cm under terræn pga. fremkosten af et tydeligt skrånende lag.
I 1 meters dybde fandtes en trykledning, heldigvis inde i hullets østlige side, så det stadig var muligt at
arbejde på den resterende flade. De øvre lag bestod af opfyld og underlag for p-plads, og herunder fandtes
et blandet opfyldslag af mørk gråbrun meget sandet omsat organisk materiale. I denne fyld sås både
moderne betonbrokker og ældre tegl m.m. Fra niveauet omkring 140 cm blev der renset af med ske og

skovl og det besluttedes at følge et lag af
kvas/grenris som tilsyneladende
dykkede i vestlig retning. Laget
umiddelbart herover indeholdt lidt
glaseret keramik, brokker og en del
dyreknogler.

Den videre afrensning i prøvehul 4 viste,
at laget af kvas og grenris i virkeligheden
var brednær bevoksning i
våd/oversvømmet bund. Herover og
under fandtes vækstlag af
sammenskyllede planterester og andet
organisk materiale, samt affald der har
været kastet bort.

Den sænkning som kunne anes ved
afrensningens start viste sig ikke at være
specielt dyb, og dykkede ej heller
voldsomt mod vest ud fra sydprofilen at
dømme. Fladeafrensingen færdiggjordes
og det meget kompakte vækstlag
bortgravedes med maskine for at
frilægge profilerne til råjord med henblik
på registrering.

Tolkning
Den tætte bevoksning af siv eller rør
med sammenskyllet organiske aflejringer

samt mængder af bortkastet husholdningsaffald tyder på åbentstående vand over en længere periode.
Sammenholdt med det svage fald i vestlig retning er det mest sandsynligt, at det er området mellem graven
og glaciset der er frilagt i prøvehul 4.

Figur 7: Brednær bevoksningszone med affaldslag i Prøvehul 4. © Museum
Sydøstdanmark
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Prøvehul 5
Prøvehul 5 gav i de øverste lag en del stolper som var skåret over. Disse viste sig dog at være af nyere tids
oprindelse, formentlig stammende fra
tømmerpladsens tid. Stolperne er dog målt
ind og enkelte er snittet og fotograferet. I
de dybere lag fremkom spor af en
tørveopbygning som ses som et diagonalt
gående bælte af fine sammenbrændte
sandtørv, og endvidere spores i sydprofilen
som en svagt hvælvet opbygning i vestlig
retning. Afgravning i single kontekst (med
maskine!), afslørede at der var
tørveopbygning uden på sandtørvene i
nordøstlig retning, og
voldgravsopfyld/nedbrudt tørvekappe
herovenpå. Under sandtørvene i sydvestlig
retning var en kerne af sand, meget
omblandet med omsat organisk materiale.

Tolkning
Prøvehullets placering i kloaktracéet er på
dette sted nærmest nord-syd. Dermed er
det mest nærliggende at tolke det nv-sø
gående fyldskifte af sandtørv som en den
”skrå” del af en bastion, dvs. dens face som
er det spidse stykke, der følger efter
bastionens flanke og møder den anden face
i en vinkel kaldet saillant. Saillanten for
denne bastion må således forventes at
befinde sig et sted sydøst for prøvehul 5, mens den stumpe vinkle imod flanken må findes nordvest for
prøvehullet. Det vil være overordentligt interessant at skaffe klarhed over disse forhold, samt få en kobling
til de tidligere udgravede områder, specielt KØM 629, grøft 2.

Prøvehul 6
Prøvehul 6 var forstyrret i den østlige halvdel af hullet, hele vejen til bunden. I den vestlige halvdel lykkedes
det at finde intakte lag i ca. 2,5 meters dybde, under en nedgravet trykledning. De intakte lag bestod af tørv
og gytje og vandaflejret sand. I en smal stribe herover fandtes et udsmidslag bestående af mørk brun meget
humøs sand, som indeholdt en del knoglemateriale.

Tolkning
Idet de øverste 2 meter fyld bestod af moderne opfyld fra nedgravninger til moderne ledningsføring, er der
ikke meget tilbageværende materiale at lave en arkæologisk tolkning på. Forudsat at tolkningen af prøvehul
5 accepteres, er det dog højst sandsynligt at de fremkomne vandaflejrede lag er afsat i bunden af

Figur 8: Den afrensede flade i prøvehul 5, set mod syd. Det diagonale
fyldskifte tolkes som den ene face på en bastion. © Museum
Sydøstdanmark
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svenskernes voldgrav. Det meste af den efterfølgende opfyldning er gravet bort af moderne anlægsarbejde,
men der var dog en lille rest tilbage, indeholdende knoglemateriale og andet husholdningsaffald.

Prøvehul 7
Prøvehul 7 blev annulleret pga. tilstedeværelsen af uoplyste ledninger i undergrunden. Det var ikke muligt
at forrykke prøvehullet i nordlig retning af hensyn til trafikafviklingen over jernbaneoverskæringen, og det
ville heller ikke give mening at flytte hullet mod syd, da det så ville komme for tæt på prøvehul 6.

Når kloakken skal føres igennem vejoverskæringen ved jernbanen vil det imidlertid blive muligt at få
gennemført en grundig undersøgelse i dette område.

Fremtidigt arbejde på stedet
På baggrund af forundersøgelsens resultater, må der ved de fremtidige anlægsarbejder i området, når
kloakeringen påbegyndes, påregnes betydelige omkostninger og tid til arkæologiske arbejder.

Figur 9: Oversigt over det kommende  udgravningsområde.
© Museum Sydøstdanmark og Geodatastyrelsen

Hele det med blåt skraverede område
vurderes af afgørende betydning for at
klarlægge forløbet af den svenske
befæstning fra 1659 samt dens eventuelle
forhold til områdets senere anvendelse
samt til middelaldervold og –grav.

De gule firkanter markerer prøvehuller,
som i sagens natur ikke skal graves igen,
mens de røde områder er udgravningerne
fra 1978.

De tykke sorte streger er dér, hvor der er
konstateret voldopbygning, samt dens
retning.

Som det kan ses af den digitaliserede plan
over Dahlbergs prospekt, som er gengivet
for at illustrere den svenske befæstnings
omtrentlige omfang, vil der i hele tracéet
være mulighed for at finde enten vold,
voldgrav, bastioner eller glacis, og hele
strækningen indstilles derfor til
udgravning.
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Metode
Det blåskraverede område som er udpeget til udgravning vil blive gravet ekstensivt. Det vil altså være
arkæologer som leder den maskinelle afrømning, indtil væsentlige fortidsminder påtræffes. Herefter kan
det blive nødvendigt at registrere mindre dele af området i singlekontekst.

Fordelen ved singlekontekst registrering er, at de enkelte lag bliver den bærende enhed, hvortil alle
observationer, tidsperspektiver og registreringer tilknyttes. Ved at holde de enkelte enheder for sig som
spor af hændelser kan et overblik over de enkelte konstruktioners tilblivelse og funktionshistorie lettere
forstås. Efter den ekstensive udgravning, vil det givne begyndelsesniveau med væsentlige fortidsminder
blive afrenset og den systematiske intensive udgravning og registrering vil begynde. De enkelte lag vil
løbende blive registreret med totalstation og få registreringsnumre og sammenknyttes til anlæg og
konstruktioner efter almindelig praksis og indføres i MUD og MapInfo. Alle lag vil desuden løbende blive
indført i en matrix.

Eftersom udgravningen foregår i et relativt smalt tracée, vil der endvidere være rig mulighed for
profilregistrering, såfremt gravedybde og sikkerhedsforhold tillader dette. Eftersom størstedelen af
arbejdet ventes udført som ekstensiv gravning, vil profilregistrering i mange tilfælde være det mest oplagte
valg. En stor del af udgravningen må forventes at være voldgravsfyld, der lettest vil kunne undersøges ved
opgravning i bigbags med efterfølgende soldning for genstande af en studentermedhjælp.

Tidsplan
På baggrund af erfaringer fra herværende prøveundersøgelse, forventes der kulturlag ned til en dybde af
2,5 - 3 meter under terræn. Dog består den øverste meter til halvanden overalt af funderingsunderlag
under p-pladsen ligesom der er en del forstyrrelser efter de bygninger som tidligere husede
tømmerhandlen. Da kloakken skal lægges ned i en dybde af min 3,11 meter under terræn, betyder
anlægsarbejdet en total destruktion af fortidsmindet. Samlet set skal der undersøges omtrent 680 m³ fyld
for fortidsminder, efter at den øverste meter, samt de i prøveundersøgelsen gravede huller er fratrukket.
Størstedelen af fylden ventes opgravet maskinelt i bigbags til efterfølgende soldning mens en mindre del,
formentlig omkring 20 cm kulturlag skal graves mere intensivt.

Det forventes at museet kan foretage feltdelen af den arkæologiske udgravning indenfor 5 uger med 4
arkæologer inkl. feltleder, forudsat at en stor del af jorden opgraves maskinelt i bigbags og efterfølgende
soldes af en studentermedhjælper for oldsager. Dette svarer til at der graves mellem 1,36 og 5,44 m³ pr.
mand pr. dag.
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Budgetudregning

Punkt I, Feltarbejde:

Udgravningsansvarlig:

50 timer (møder, regnskaber, overordnede faglige vurderinger)

Daglig leder:

185 timer = 5 uger. Svarer til forventet tidsforbrug under feltarbejdet. Til stede hver dag og leder
undersøgelsen.

Akademisk medarbejder:

3 mand i 5 uger = 555 timer (Udgravning og registrering, herunder også GIS ansvarlig)

Studentermedhjælp:

1 mand i 3 uger = 111 timer (primært til soldning)

Specialist:

2 uger inkl. Rapport (74 timer á 500 kr.)

Landmåler:

Der afsættes kr. 5550,- til en dags landmålerarbejde i fald punktafsætning ikke lader sig gøre på anden vis.

Punkt II, Dokumentation og tilgængeliggørelse:

1. Beretning m.m. = 40 % af felttimesummen
2. Konservering og naturvidenskab, 35 % af felttimesummen

Punkt III, Personaleudgifter:

Der afsættes kr. 1500,- til dækning af rejseudgifter for en studentermedhjælp. Prisen svarer til 3 klippekort
til alle zoner inden for takstområdet, svarende til behovet ved 3 ugers ansættelse.
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Punkt VI, Øvrige udgifter:

Se ATR for maskinkraft og skurvogn

Opmålingsudstyr: Egen totalstation afskrivning 750 pr. dag (5 uger x 5 dage = 25 dage)

Sold: Der afsættes midler til vådsoldning.

Kørsel: 400 km til kørsel af udstyr, prøver m.v.

Jeppe Færch-Jensen Nanna Holm

Arkæolog, Cand.Mag. Museumsinspektør, Cand.Mag.

jfj@museerne.dk nh@museerne.dk
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