
   

 

 

Arkæologisk screening af Stationsområdet ved Køge 
 



2 

 

 

Indhold 

 

Baggrund og formål ............................................................................................................................ 3 

Historiske kilder ................................................................................................................................... 4 

Arkæologiske udgravninger ............................................................................................................ 9 

Fændediget ...................................................................................................................................... 11 

Bag Haverne .................................................................................................................................... 13 

Havnen .............................................................................................................................................. 15 

Rådhuset ........................................................................................................................................... 17 

Ivar Huitfeldtsvej........................................................................................................................... 18 

Jernbanegade .................................................................................................................................. 20 

Niels Juelsgade ............................................................................................................................... 21 

Stenalder .......................................................................................................................................... 21 

Geotekniske boreprøver ................................................................................................................. 21 

Arkæologisk vurdering .................................................................................................................... 27 

Område 1 .......................................................................................................................................... 27 

Område 2 .......................................................................................................................................... 28 

Område 3 .......................................................................................................................................... 29 

Område 4 .......................................................................................................................................... 29 

Område 5 .......................................................................................................................................... 30 

Område 6 .......................................................................................................................................... 32 

Område 7 .......................................................................................................................................... 33 

Afslutning .............................................................................................................................................. 34 

 

 

 

  
Figur 1: Forsiden. Luftfoto af Køge med anlægsarealerne for Stationsområdet indtegnet. © COWI A/S og 

Museum Sydøstdanmark. 
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Baggrund og formål 

I forbindelse med udviklingsplanen for Køge Kyst om en ny bæredygtig bydel ved 

Køge Bymidte. I første omgang er det området vest for jernbanen og Køge Station 

kaldet Stationsområdet, men på sigt er flere anlægsarbejder under planlægning. 

Anlægsplanerne for Stationsområdet rummer bl.a. etablering af parkeringskældre, 

flytning af Ivar Huitfeldtsvej, etablering af kulturhus og biograf samt etablering af 

et nyt stationsnært byområde. I forbindelse med de mange anlægsarbejder vil der 

med stor sandsynlighed fremkomme spor af væsentlige fortidsminder særligt fra 

Køges middelalder. Hovedparten af disse vil påkræve arkæologisk udgravning 

forinden anlægsarbejdernes igangsættes.  

På baggrund af den begyndende planlægning af flere anlægsarbejder kontaktede 

Museum Sydøstdanmark (daværende Køge Museum) Køge Kommune og senere 

udviklingsselskabet Køge Kyst P/S der er et partnerskab mellem Køge Kommune 

og Realdania Byg, med henblik på planlægning og indarbejdelse af arkæologiske 

undersøgelser i de forskellige projekter. Museum Sydøstdanmark opfordrede på et 

møde i dec. 2012 til, at der blev udført en arkæologisk screening af anlægsområdet, 

således evt. udgravninger nemmere vil kunne planlægges og indpasses. Siden 

første møde blev TK development også inddraget i den arkæologiske screening, da 

der som et af de første anlægsarbejder planlægges en parkeringskælder mellem 

Køge Rådhus og nordenden af busholdepladsen udfor Bjerggade 8. 

Den arkæologiske screening har til formål at klarlægge i hvilke områder der er 

risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder, samt i hvilket omfang en arkæologisk 

forundersøgelse, udgravning eller overvågning forventes påkrævet. Screeningen 

tager udgangspunkt i kendte fortidsminder, tidligere udgravninger, historiske 

kilder samt de geotekniske boreprøver. Målet med screeninger er at sikre et godt 

samarbejde mellem bygherre, interessenter og museet ved at skabe klarhed over 

påkrævet arkæologiske undersøgelser jf. Museumsloven således disse dele an 

inkorporeres i planlægningsprocessen og derved undgå stansning af 

anlægsprocessen og derved fordyrende anlægsomkostninger. Desuden skal 

screeningen bruges til advarsel i forbindelse med planlægningen af anlægsarbejder 

i visse dele af Stationsområdet, hvor forventningen til koncentrationen og arten af 

skjulte fortidsminder forventes af bidrage til væsentlige fordyrende 

anlægsomkostninger. I disse områder vil det være hensigtsmæssigt at revurderer 

dele af anlægsarbejdet således fortidsminderne bevares på stedet.  
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Historiske kilder 

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 nu udskibningshavn og handelsplads med let adgang til det 

skånske sildemarked i Skanør og de opblomstrende tyske handelsbyer. I Erik 

Menveds privilegier fra 4. juli 1288 får Køge samme bylov som i Roskilde. Desuden 

gives 4 års skattefrihed til de der bebygger en tom grund og bosætter sig der. 

Skattefriheden vidner om at byen har haft en hård stat på Købstadslivet. Men fra 

1300-tallet tyder de mange love, forordninger og retskendelser på et driftigt 

handelsliv i den nye by.  

 

 
Figur 2: Reliefkort over Køge og omegn. På kortet ses Gammel Køges placering på kanten af 

morænelandskabet og ned til Køge Å med det middelalderlige Køge bliver anlagt på den lave 

strandeng. © 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. 
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Arealet for Stationsområdet ligger i den østlige udkant af den oprindelige Køge 

Købstad. Det ældste kort over Køge er fra 1659-1660 og lavet af den svenske 

generalkvartermester Erik Dahlberg under den svenske besættelse af Køge. 

 

 
Figur 3: Det svenske kort over Køge tegnet af Erik Dahlberg i 1659-1660. Første kort viser Køge som 

det så ud efter svenskerne havde revet store dele af byen ned mens det andet viser planerne for 

udformningen af den påtænkte svenske befæstning.  

Kortet er tegnet i forbindelse med den svenske Kong Karl Gustavs planlægningen 

af den befæstning af Køge. Når kortet skal studeres skal man være opmærksom på 

at øst vender opad. På det første kort ses Køge som det nogenlunde så ud da 

svenskere indtog byen i 1658. Stationsområdet er placeret i byens østlige udkant 

hvor bl.a. dele af byens middelalderlige voldgrav endnu var synlig i 1658. Graven 

fungerede nu som fiskedamme eller afvandingsgrøfter. Desuden ses bebyggelse 

helt ud til voldgraven. Vi ved fra de skriftlige kilder, at der også har været 

bebyggelse på ydersiden af volden, men denne blev nedrevet af svenskerne forud 

for byggeriet. 
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På det andet kort ses en principtegning af hvorledes svenskerne ønskede deres 

forsvarsværk anlagt. Befæstningen var planlagt til at bestå af Bastioner, voldgrav 

og yderst et glacis. Vi ved ikke med sikkerhed hvor store dele af befæstningen der 

nåede at blive opført inden den danske konge genvandt Køge. Men fra regnskaber 

kan det ses, at store dele af forsvarsværket blev realiseret ligesom mange huse, 

gårde og endda et kloster blev nedrevet for at gøre plads til bastionerne. Hvor 

store dele af forsvarsværket der blev bygget mod øst vides ikke og er aldrig blevet 

undersøgt arkæologisk. Meget tyder dog på at store dele af den middelalderlige 

bebyggelse på stedet er blevet delvist fjernet. Der er derfor stor sandsynlighed for 

at påtræffe middelalderbebyggelse på Stationsområdet i form af fundamenter og 

kældre som har ligget skjult under de påfylde sandlag. 

 

 
Figur 4: Rester af den middelalderlige befæstning omkring Køge, som den blev tegnet af Erik Dahlberg 

i 1659-60, digitaliseret på et moderne topografisk kort.  Der er nogen usikkerhed i præcisionen. © 

Kort- og Matrikelstyrelsen samt Museum Sydøstdanmark. 
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På kortet herover er Erik Dahlbergs kort digitaliseret på et nutidigt topografisk 

kort. Der er nogen usikkerhed i den præcise placering, men overordnet må dette 

være den omtrentlige placering af middelalderens vold og grav. Det ses her 

hvordan byens afgrænsning har fulgt Bag Haverne og Ivar Huitfeldtsvej. 

 

 
Figur 5: Kort over Køge tegnet af Søkortsdirektør Jens Sørensen i 1693: Jens Sørensen boede i Køge og 

gik derfor meget op i åens og havnens sejlbarhed. Vær opmærksom på at øst vender opad.  
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Efter svenskerne ingen var ude af Køge var store dele af handlen forsvundet fra 

byen og byens havn sandede til. Derfor gik der rigtig lang tid før Køge igen fik gang 

i væksten. På Jens Sørensen kort fra 1693 ses de sølle rester af Køge der var tilbage 

efter de svenske forsvarsværker var blevet fjernet. Stationsområdet ses her som 

næsten ryddet og grønne områder. Først ved 1800-tallet bliver området igen taget 

i brug i større stil og først i begyndelsen af 1900-tallet bliver arealerne igen 

udstykket. 

 

 
Figur 6: Højt Målebordsblad fra slutningen af 1800-tallet over Køge og Gammel Køge. På kortet kan den 

oprindelige kystlinje endnu skimtes, men omkring havnen er udvidelserne allerede begyndt. © Kort- 

og Matrikelstyrelsen samt Kulturstyrelsen. 

Da Jernbanen kom til Køge i 1870’erne begyndte Køge for alvor at vokse igen. Bl.a. 

kom flere større industrier til byen. På kortet herover fra slutningen af 1800-tallet 

ses hvorledes byen er vokset mod nord og øst. På stationsområdet bliver der 

opført boliger og let industri. Desuden lukker jernbanebroen over Køge Å endeligt 

for al skibstrafik til det gamle havneområde ved Køge bro. 
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Figur 7: Fotoet viser bygningen af den nye jernbanebro over Køge Å. Fotoet er fra omk. 1870 og er et af 

de ældste fotos fra Køge. © Køge Arkiv 

Arkæologiske udgravninger 

Der er tidligere kun gennemført få arkæologiske udgravninger inden for 

Stationsområdet. I det efterfølgende vil de enkelte arkæologiske udgravninger og 

observationer blive gennemgået. 

Kortet herunder viser et udtræk fra Kulturstyrelsens database Fund og 

Fortidsminder. De runde markeringer viser områder der tidligere er blevet 

undersøgt arkæologisk. Nummeret ved siden af cirklen er udgravningens 

lokalitetsnummer. Projektet ved stationsområdet har lokalitetsnummer 70.  
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Figur 8: På figuren ses større udgravninger markeret som prikker. Nummeret til prikkerne er 

Kulturstyrelsens lokalitetsnummer for de enkelte udgravninger. Desuden er fredet huse vist. Endelige 

markerer det gule areal kulturarvsarealet for Køge By. © Kort- og Matrikelstyrelsen samt 

Kulturstyrelsen. 

Det gule areal er kulturarvsarealet for Køge By. Et kulturarvsareal er et område 

udpeget af Kulturstyrelsen som et interesseareal, hvor inden for koncentrationen 

af skjulte fortidsminder forventes særlig høj og har karakter af national og regional 

betydning. Arealet er ikke et fredet areal men skal advarer bygherre om risikoen 

for væsentlige omkostninger til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med 

anlægsarbejder. Der kan læses mere om kulturarealer på:  

http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/om-fortidsminder-og-diger/skjulte-

fortidsminder/kulturarvsarealer/ 

http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/om-fortidsminder-og-diger/skjulte-fortidsminder/kulturarvsarealer/
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/om-fortidsminder-og-diger/skjulte-fortidsminder/kulturarvsarealer/
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Fændediget 

Både i vejen og på de grunde der vender ned mod åen har der været flere 

arkæologiske udgravninger. Ved Køge bro syd for Brogade lå Køges første havn og 

netop af den grund har området tidligt vakt historisk interesse. På bysiden af 

Fændediget ind mod middelalderbyen har der ligget et dige eller en vold, som har 

beskyttet Køge mod oversvømmelser når vandstanden har stået højt. Denne vold 

formodes at have været sammenhængende med volden øst om byen, men dette er 

endnu ikke sikkert påvist. 

 

 
Figur 9: Figuren viser hvor der tidligere er udgravet bolværker langs med Køge Å. © Museum 

Sydøstdanmark. 

Vejen Fændediget fungerede som den oprindelige havnegade, men allerede 100-

150 år efter etableringen af den første havn i slutningen af 1200-tallet blev havnen 

for lille for større skibe og derfor blev en ny havn etableret tættere på kysten. Den 

ældste fortsatte dog med af fungerer for mindre skibe. 

Ved åen langs Fændediget er Køges ældste vej påvist og måske er det her byens 

ældste aktiviteter skal findes. Langs med åen har der været bolværker til 

bredsikring og for at lette adgangen til åen blev der etableret skibsbroer. 
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De arkæologiske udgravninger har vis af de undersøgte træstolper og pæle fra 

bolværker langs åen har været særdeles velbevaret. De mange undersøgelser har 

desuden vist at Køge Å flere steder er blevet flyttet mod syd gennem etablering af 

nye bolværker og udlægning af affald.  

 

 
Figur 10: Foto af bolværk med genanvendt skibsside fundet ved Fændediget ca. 2 m under nuværende 

terræn. Foto Ulla Fraes Rasmussen. © Museu Sydøstdanmark. 

De arkæologiske ved Fændediget der ligger tættest på Stationsområdet omfatter 

væsentlige fund af det ældste havneområde (nr. 10, 11 og 12 på fig. 8). Ved 

udgravningerne blev der fundet bolværker i 2 m dybde, hvilket vidner om at byen 

ikke kun er vokset i omkreds, men også i højden. Havnen lå på dette tidspunkt helt 

op til den nuværende gade. Det vil sige at åen er blevet presset væsentligt mod syd 

helt op til 25 m og alt land fra Fændediget ned til åen er derfor skabt i løbet af 

middelalderen og Renæssancen gennem opfyldning og havnekonstruktioner.  

I selve Fændediget blev der i forbindelse med kloakgravninger udover bolværker 

fundet et gaveri samt flere mindre stendiger.  

Hvor Fændediget bliver til Bag Haverne blev der i forbindelse med udgravning til 

gasledning fundet en større nedgravning bl.a. med Flensborgsten. Nedgravningen 

tolkes som opfyldt voldgrav fra en af svenskernes bastioner. Desuden fandtes flere 

bolværkssystemer med genanvendt skibstømmer, dele af en træbro, 
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fundamentsrester af en teglstensbygning samt boder fra middelalderen eller tidlig 

renæssance. 

 

 
Figur 11: Luftfoto fra 1954 over området ved Køge Å og Fændediget. De to lilla prikker i midten viser 

hvor der tidligere er fundet spor af forsvarsværkerne omkring Køge. © COWI A/S og Kulturstyrelsen. 

Bag Haverne 

På parkeringspladsen ved Bag Haverne blev der i 1978 udlagt tre mindre grøfter 

for at påvise Køges middelalder vold og grav. Konstruktionen har omkredset byen 

og ydet beskyttelse mod oversvømmelser og i særdeleshed mod stormfloder. 

Desuden har volden markeret afgrænsningen for Køge købstad og derved fungeret 

som toldgrænse for handel. I løbet af middelalderen kom der også bebyggelse uden 

for volden. 
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Figur 12: På luftfotoet ses parkeringspladsen ved Bag Haverne. De hvide felter viser de udgravede 

områder. Den røde linje markerer anlægsarealet for Stationsområdet. © COWI A/S og Museum 

Sydøstdanmark. 

Udgravningerne på parkeringspladsen viste at voldgraven havde en brede på ca. 

10 m og en dybde på 2-3 m. Middelaldervolden eller diget bestod af opdynget sand, 

formentlig fra opgravningen af voldgraven. Langs med kanterne har været 

beskyttet af en kompakt voldfod opbygget i tørv. Tørven var rombeformet og lagt 

på vækstsiden. Under voldopbygningen blev der fundet en grenfaskine, der 

beskyttede volden mod erodering og underminering af påvirkninger fra vand. 
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Figur 13: De to billeder viser udgravningen af volden og voldgraven. Til venstre ses voldgraven mens 

billedet til højre viser voldfoden. I jordprofilen ses tørveopbygningen og i bunden ses dele af en 

grenfaskine.  Foto Ulla Fraes Rasmussen. © Museu Sydøstdanmark. 

Volden og graven var repareret flere gange og det kunne ses at højvande og 

stormfloder havde ødelagt dele af anlægget for at det derefter var blevet opbygget 

igen.  

Den yngste del af volden var delvist fjernet i forbindelse med svenskerne 

besættelse af byen. Fra skriftlige kilder vides at der ”bag haverne” bygges en 

bastion. Denne er dog aldrig påvist arkæologisk. Udgravningerne på 

parkeringspladsen vidner om velbevarede middelalderlige konstruktioner og intet 

tyder på at den småindustri der tidligere har ligget på grunden har påvirket de 

dybereliggende konstruktioner. Der er aldrig blevet lavet arkæologiske 

udgravninger tæt på åen i dette område men det formodes, at der her er mange 

velbevarede bolværker og havnestrukturer, som på arealet syd på Fændediget. 

I forbindelse med nedgravning af gasledning og kloak i vejen Bag Haverne i 

1980’erne, blev der ligeledes set dele af voldopbygningen. Syd for teaterbygningen 

blev der ved samme lejlighed fundet en større samling af sten måske fra et 

fundament til en port eller lign.  De to ledningstraceer blev ikke udgravet 

arkæologisk.  

Havnen 

Området hvor den ”Røde løber” eller ”underføringen” skal munde ud ved vandet er 

stedet for den senmiddelalderlige havn. Den ny havn blev etableret omkring 1411 

ved den nuværende fiskerihavn. I 1400-tallet var dette området for åens udløb i 

Køge Bugt. Ved etableringen af den lille parkeringsplads på havnen optog 
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anlægsarbejder bolværker og tømmer fra et træskibsværft bedding der lå her i 

1700-tallet men måske også før. 

Umiddelbart nord for dette område er der under Havnen 17-19 udgravet tykke 

kulturlag fra 1400-tallet. Området er i forbindelse med etableringen af den nye 

havn blevet byggemodnet først ved anlæggelse af drængrøfter og udlægning af 

tørv. Efterfølgende blev området opfyldt med affald fra købstaden for at hæve 

terrænet.  

Under det hævede terræn blev der fundet uglaserede keramikstykker fra 1200 

årene, hvilket vidner om at området også har været brugt før den nye havn 

etableres. Omfanget af udnyttelsen af dette område i 1200-tallet kendes ikke. 

Nederst i udgravningen fremkom på flintafslag liggende på marine aflejringer. 

Flinten er sandsynligvis mesolitisk og stammer fra en ukendt boplads i nærheden. 

 

 
Figur 14: Foto fra udgravningen Havnen 17-19. Området er blevet byggemodnet i 1400-tallet i 

forbindelse med anlæggelse af den nye havn. Foto Ulla Fraes Rasmussen. © Museu Sydøstdanmark. 
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Rådhuset 

Før Rådhushallen blev opført i 1977 lå her et stræde. Bygårdstræde løb fra Torvet 

gennem Rådhusporten ned til Iver Huidtfeldtsvej. Strædet blev senest etableret da 

rådhuset blev opført omkring 1550 og sikrede derved letter adgang fra den nye 

havn til byens torv. Det er sandsynligt at strædet allerede blev etableret i 

middelalderen og at netop adgangen til den nye havn var grunden til at rådhuset 

blev opført her. 

 

 
Figur 15: Foto fra 1914 af Bygårdsstræde. I baggrunden ses porten i det gamle rådhus. Langs med 

gaden ses de gamle bindingsværkshuse. Foto Hugo Matthisen. 

Ved at strædet førte gennem Rådhuset blev det nemt at kontrollerer alt trafik og 

handel. Strædet var oprindeligt bebygget med småbyhuse og flere af disse blev 

udgravet i forbindelse med udvidelsen af rådhushallen i 1977 hvor de dateres til 

overgangen mellem middelalderen og renæssancen. Der blev ved udgravningerne 

ikke gravet til råjord med ved nedgravningen til de udgravede huses fundamenter 

blev der fundet kerakik fra 1400-tallet. Det er derfor muligt at der findes ældre 

bebyggelse i dybere lag.  Omkring 1920 blev Bygårdsstræde forandret og flere nye 

bygninger til offentlig administration kom til. 
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Figur 16: Foto fra 1914 af baggården til rådhuset og den sydlige husrække til Bygårdsstræde. Her 

ligger i dag dels en tilbygning til rådhuset fra 1942 dels det lille vandbassin i baggården mellen 

rådhuset og rådhushallen. Foto Hugo Matthisen. 

Ved føromtalte udgravning blev der udover de mange fundamenter også fundet 

adskillige brønde fra middelalderen. Bygårdsstræde førte i 1550 helt ned til 

havnen og det formodes derfor at der også på arealet foran rådhushallen vil være 

rester af de byhuse som har ligget her. 

Ivar Huitfeldtsvej  

Der er aldrig blevet gennemført større udgravninger i Ivar Huitfeldtsvej. I 

forbindelse med etablering af en kloak blev der observeret vejlag ældre end 

nuværende med uden klare dateringer.  

På området er der stor sandsynlighed for at finde spor af svenskernes befæstning. 

Da befæstningen kun stod meget kort tid er der ikke store chancer for at finde spor 

af de dele der stod over jorden, hvilet vil sige selve bastionerne og glaciset. 

Derimod vil der være mulighed for at finde voldgraven, en palisade samt de 

fundamenter der har holdt murene til bastionernes sider. 
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Figur 17: På kortet, der er et Højt Målebordsblad fra slutningen af 1800-tallet, ses den svenske 

befæstning markeret med hvidt, dele af den middelalderlige befæstning markeret med grønt og 

Stationsområdet der afgrænser anlægsarealet markeret med rødt. © Kort- og Matrikelstyrelsen samt 

Museum Sydøstdanmark. 

 

Figur 18: 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. 
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Jernbanegade 

Jernbanegade bliver formentlig først anlagt i 1400-tallet i forbindelse med 

anlæggelse af den nye havn og er dermed den ældste kendte gade der åbner sig 

mod havet. Før den nye havn har byen ikke haft interesse i at åbne sig mod vandet 

på grund af risikoen for angreb og stormfloder. 

Gaden nævnes førstegang i 1458 og da hedder den 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. Ordet Low betyder vand og 

Lowporten var altså den nye byporten mod vandet. Denne byport blev nedrevet 

under den svenske besættelse og rester blev påvist på nordre side af gaden, 

omtrent hvor busholdepladsen nu er. Præcist hvor porten blev fundet vides ikke 

med sikkerhed.  

 

 
Figur 19: På luftfotoet viser den lilla prik en ca. placering af det udgravede Hellig Kors Kapel. © COWI 

A/S og Kulturstyrelsen.  

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 
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bygning samt en halv snes gotiske formsten.  Fundet af Hellig Kors kapellet kan 

ikke stedfæstes med sikkerhed. 

I nyere til kom Jernbanegade til at hedde Møllegade pga. en trækmølle der lå i 

gaden og da jernbanen i 1870 kom til Køge 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. 

Niels Juelsgade 

Der kendes ingen arkæologiske fund eller udgravninger fra området. Det er dog 

sandsynligt at området først bliver bebygget i renæssancen, hvor vi ved 

borgmesterens gård lå her. Gården hed Ravnsborg og blev revet ned af svenskerne 

i 1658 da de skulle bruge området til deres befæstning og gårdens bestanddele 

som byggemateriale. Det kan ikke afvises at der kan findes enkelte mindre 

fiskerhuse, værksteder eller lign. Fra middelalderen i dette område. 

Stenalder 

Der er ved flere gravninger i dybereliggende lag fundet forarbejdet flint fra 

jægerstenalderen, den periode der kaldes Maglemosekulturen. Der er overalt i 

Stationsområdet risiko for at støde på bopladser fra denne periode. Evt. bopladser 

vil sandsynligvis være at finde på den oprindelige sandoverflade under tørve- og 

gytjelag.  

Geotekniske boreprøver 

I forbindelse med at Orbicon A/S skulle lave geotekniske prøver af området for en 

kommende parkeringskælder for TK development, blev jordprøverne også 

gennemgået for arkæologiske interesser. I det efterfølgende vil de enkelte prøver 

blive gennemgået. Samlet tyder de geotekniske prøver for den kommende 

parkeringskælder på, at de primære forekomster af arkæologiske interesser skal 

fra nordsiden af Jernbanegade og ned mod rådhuset. 

 

Prøvenr. Dybder for mulige 

arkæologiske interesser 

Beskrivelse 

B1 0,5-3 m under terræn Stort indhold af mørkt fedtet kulturjord, 

bestående af omsat organisk materiale. I lager 

er en del trækul samt stykker af tegl. Desuden 
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er der funder glaseret keramik fra 1500-tallet 

i 1,2 m dybde. I ca. 3 m dybde bestod prøven 

af gytje på sand. Dette er området for mulige 

fund fra stenalderen.  

B2 0,3-4 m under terræn De øverste ca. 3 m består af mørkt fedtet 

kulturjord, bestående af omsat organisk 

materiale og en del teglrester. Herunder er 

der fundet et ca. meter tykt lag af tørv og 

organisk materiale. Dette kunne indikere 

indersiden af middelaldervolden. 

B3 0,5-4 m under terræn Ned til 1 m dybde indeholder prøven 

kulturjord bestående af omsat organisk 

materiale (affald fra området). Herunder 

tyder de mange sandlag med gytje og tørv på 

voldgravsopbygning. I en dybde af ca. 4 m er 

et tyndt organisk lag, muligvis træ fra en 

grenfaskine eller bunden af voldgrav. 

B4 0-6 m under terræn?? Boreprøven var meget svær at læse og blev 

lavet i snevejr. Umiddelbart virkede det til at 

der var organisk materiale ned til en dybde af 

ca. 3 m og herefter tørv og gytje. Der tør dog 

ikke tolkes på denne prøve med hensyn til 

arkæologiske forekomster. 

B5 2,5-3,5 m under terræn De øverste meter var forstyrret af moderne 

opfyld. Herunder var der lag af organiske 

materiale med tegl og trækul samt klumper at 

tørv.  

B6 1-4 m under terræn I en dybde af 1-3 meter var der organisk 

materiale med tegl, trækul og keramik. 

Herunder ca. 1 m med gytje og derefter gytje 

på sand, med mulighed for fund fra 

stenalderen.  

B7 0,4-3,5 m under terræn De øverste 3 m indeholder store mængder af 

organisk materiale med tegl og trækul. 

Herunder et ½ m tykt vandaflejret gytjelag. 
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Dette kunne være en del af voldgraven. 

B8 - Umiddelbart ingen interesser. 

B9 1-3 m under terræn Fra 1-3 m består prøven af kulturjord og 

klumper af tørv. 

B10 2,5-3 m under terræn Under ca. 2,5 m moderne opfyld kom der et 

tyndt organisk lag med rester af træ. 

B11 1-1,5 m under terræn Der blev set et tyndt kulturlag med 

teglfragmenter og omsat organisk materiale. 

B12 0,3-1,5 m under terræn Ned til 1,5 m dybde indeholder prøven 

kulturjord bestående af omsat organisk 

materiale (affald).  

B13 0,4-2 m under terræn De øverste 2 m indeholder store mængder af 

organisk materiale med tegl og trækul. 

B14 1-2 m under terræn Den øverste meter er moderne opfyld. 

Herunder 1 m som indeholder store 

mængder af organisk materiale med tegl og 

trækul. 

B15 - Umiddelbart ingen interesser. 

B16 4 m under terræn Gytje på sand med mulighed for fund fra 

stenalderen. 

B17 - Umiddelbart ingen interesser. 

B18 1,5-3 m under terræn Øverst organisk materiale med tegl og 

herunder tyder de mange sandlag med gytje 

og tørv på vold- eller voldgravsopbygning. 

B19 1-2 m under terræn Fra 1-2 m er indholdet organisk materiale 

med tegl og trækul. 

B20 0,4-3,5 m under terræn De øverste 3 m indeholder store mængder af 

organisk materiale med tegl og trækul. 

Herunder et ½ m tykt vandaflejret gytjelag. 

Dette kunne være en del af voldgraven. 
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Figur 20: Oversigtkort over geotekniske prøver lavet af Orbicon A/S for TK development.  
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Boreprøverne for den nye Ivar Huitfeldtsvej blev lavet af Grontmij A/S for Køge 

Kyst P/S. Prøverne blev ikke gennemgået arkæologisk, men de geotekniske 

beskrivelser er vurderet på en arkæologisk baggrund. 

 

 

Prøvenr. Dybder for mulige 

arkæologiske interesser 

Beskrivelse 

B1 ½-2 m under terræn Organisk materiale og gytje 

B2 1-4 m under terræn Organisk materiale med tegl og trækul. 

Herunder gytjelag. Dette kunne være en 

del af voldgraven. 

B3 0-3 m under terræn Øverste kulturjord bestående af omsat 

organisk materiale og teglrester. Herunder 

tørv og organisk materiale samt gytje. 

Dette kunne indikere voldgrav. 

B4 1,5-2 m under terræn Gytje på sand med mulighed for fund fra 

stenalderen. 

B5 1,5-2 m under terræn Øverste moderne opfyld herunder knap 1 

m som indeholder organisk materiale. 

B6 1-1,5 m under terræn Øverste moderne opfyld herunder ½ m 

som indeholder organisk materiale. 

B7 - Umiddelbart ingen interesser. 
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Figur 21: Oversigtskort over geotekniske prøver lavet af Grontmij A/S for Køge Kyst P/S. 
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Arkæologisk vurdering  

I dette afsnit vil de forskellige arkæologiske områder blive vurderet på baggrund af 

den viden vi har om arealer i dag. Der er ikke blevet gennemført prøvegravninger 

på området og der vil derfor være usikkerheder i de efterfølgende konklusioner, 

der derfor skal ses som en vejledning og ikke skal tolkes som endelige 

retningslinjer. 

Det vil ved ethvert kommende anlægsarbejde være nødvendigt at tage 

udgangspunkt i de konkrete jordarbejder, da små forskydninger og gravedybden 

kan have stor indflydelse på mængden af arkæologiske fund. 

 

Område 1 

Arealet ligger som det sydligste i Stationsområdet. Det vurderes at der her er 

meget stor risiko for omfattende arkæologiske undersøgelser forud for evt. 

anlægsarbejder.  

 

 
Figur 22: På luftfotoet er område 1 markeret med grønt. Stationsområdet er markeret med rød. © 

COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 

Det formodes at store dele af området ned mod åen rummer betydelige 

bolværkskonstruktioner fra middelalderen og renæssancen. Træ og bolværker i 
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særdeleshed er bekostelige at udgrave og bevarer. Desuden formodes det, at der 

på arealet findes rester af svenskernes befæstning fra 1658. 

Område 2 

Arealet dækker vejen Bag Haverne og den tilhørende parkeringsplads. På stedet er 

der tidligere i tre små grøfter udgravet dele af den middelalderlige befæstning med 

vold og grav. Da området ikke siden undersøgelse i 1978 har været genstand for 

anlægsvirksomhed forventes volden og graven at være intakt.  

  

 
Figur 23: På luftfotoet er område 2 markeret med grønt. Stationsområdet er markeret med rød. © 

COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 

Der vil forud for evt. kommende anlægsarbejder skulle gennemføres arkæologiske 

udgravninger som kan afdække befæstningen.  

Ved anlæggelse af den nye vejstrækning langs banen vil anlægsarbejdet 

formentligt kunne følges af et antal arkæologer, såfremt der er forståelse fra 

bygherre og entreprenører for mindre stansninger og omdirigeringer i forbindelse 

med arbejdet, når der stødes på fund af væsentlige fortidsminder samt ved 

profilregistrering.  
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Område 3 

På havnen vil der, som ved tidligere gravninger, være risiko for at påtræffe 

bolværker. Store dele af disse forventes dog at være blevet fjernet i forbindelse 

med tidligere anlægsarbejder. Desuden vil der formentlig være store forekomster 

af opfyld fra 1400-tallet, som det er set umiddelbart nord for arealet.  

  

 
Figur 24: På luftfotoet er område 3 markeret med grønt. Stationsområdet er markeret med rød. © 

COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 

Det er usikkert, hvad der er bevaret af fortidsminder under vejen syd for 

teaterbygningen og under jernbaneskinnerne.  

Mindre prøvegravninger og/eller boreprøver vil være nødvendige for at kunne 

afgøre behovet for arkæologiske udgravninger på område 3. 

Område 4 

Parkeringspladsen har tidligere været bebygget med mindre huse. Området var i 

middelalderen og renæssancen en del af Køge købstad og derfor er der stor 

sandsynlighed for fund af beboelseshuse og værkstæder. Der har dog også været 

flere nedgravninger i moderne tid bl.a. af en olietank. Der vil derfor være dele af 

området, hvor der ikke er arkæologiske forekomster men selv under 

forstyrrelserne kan der være bevaret fortidsminder.  
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Figur 25: På luftfotoet er område 4 markeret med grønt. Stationsområdet er markeret med rød. © 

COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 

Det forventes at der findes tykke intakte arkæologiske lag med konstruktioner på 

store dele af arealet. Når de enkelte projekter forelægger, vil det derfor være 

nødvendigt at gennemføre prøvegravninger for at kunne afgøre mængden af 

arkæologi på området.  

Område 5 

Arealet dække de senmiddelalderlige kvarterer mellem Bygårdstræde og 

Bolværkstræde (nuværende passage gennem rådhushallen og Jernbanegade). Vi 

ved fra tidligere udgravninger under rådhushallen, at der er væsentlige dele af de 

tidligere bygninger bevaret og de geotekniske prøver fortæller det samme. 

Desuden er der øst i området tydelige spor i de geotekniske prøver på bevaret vold 

og voldgrav fra middelalderen.  Der vil med stor sandsynlighed skulle gennemføres 

flere større arkæologiske udgravninger på arealet forud for evt. anlægsarbejde.  

Dog er der også arealer hvor der tidligere har været større nedgravninger fra 

kældre og en benzintank, hvor der ikke forventes fund af væsentlige fortidsminder. 

Når de konkrete anlægsarbejder er fastlagt, vil der med fordel kunne gennemføres 

prøvegravninger hvorudfra de arkæologiske forhold nærmere kan afklares. 
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Figur 26: Figur 27: På luftfotoet er område 5 markeret med grønt. Stationsområdet er markeret med 

rød. © COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 

 

 
Figur 28: Luftfoto fra 1954 over området vest for torvet. På billedet kan det daværende boligkvarter 

endnu ses. Desuden ses hvorledes vejen til havnen endnu ligger nord for teaterbygningen. © COWI A/S 

og Kulturstyrelsen. 

I moderne tid har der ligget bebyggelse langs med Ivar Huitfeldtsvej.  Nedrivningen 

af denne blev påbegyndt allerede i 1969 og sluttede i 1979 i forbindelse med 

udvidelse af banen. Dengang gik vejen ned til Havnen over baneterrænet foran 
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teaterbygningen, og jernbanebommene var manuelt betjente. Der vil derfor 

sandsynligvis også være områder her, der er forstyrret i moderne tid. 

Ved anlæggelse af den nye vejstrækning langs banen vil anlægsarbejdet 

formentligt kunne følges af et antal arkæologer, såfremt der er forståelse fra 

bygherre og entreprenører for mindre stansninger og omdirigeringer i forbindelse 

med arbejdet når der stødes på fund af væsentlige fortidsminder samt ved 

profilregistrering. 

Område 6 

På området har der tidligere ligget en byport, som vi i dag ikke kender placeringen 

af. Desuden er der i en enkelt geoteknisk prøve fundet mulige spor af den 

middelalderlige voldopbygning. Disse konstruktioner skal begge findes på den 

sydlige del af området. De øvrige boreprøver og efterretninger vidner ikke om 

mange aktiviteter på arealet. I det nordvestlige hjørne blev der set en smule 

kulturjord, men vurderingen af denne del af områder er, at der er sparsomt på 

fund af fortidsminder.  

 

 
Figur 29: På luftfotoet er område 6 markeret med grønt. Stationsområdet er markeret med rød. © 

COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 

Ved kommende anlægsarbejder vil jordarbejdet formentligt kunne følges af et 

antal arkæologer, såfremt der er forståelse fra bygherre og entreprenører for 
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mindre stansninger og omdirigeringer i forbindelse med arbejdet når der stødes 

på fund af væsentlige fortidsminder samt ved profilregistrering. I forbindelse med 

anlægsarbejder må det forventes at befæstningen med volden og evt. grav samt 

Lowport vil blive udgravet arkæologisk, hvis disse findes ligesom evt. bebygget 

matrikler. Den sydlige del af området vil, når de konkrete anlægsarbejder er 

fastlagt, med fordel kunne prøvegraves således de arkæologiske forhold nærmere 

kan afklares. 

 

Område 7 

Udover borgmesterens gård, Ravnsborg, der blev revet ned af svenskerne i 1658 

kendes ingen fortidsminder på arealet. Og der er usikkert om gården har ligget 

nord eller syd for Niels Juelsgade.  

Ved kommende anlægsarbejder vil jordarbejdet formentligt kunne følges af et 

antal arkæologer, såfremt der er forståelse fra bygherre og entreprenører for 

mindre stansninger og omdirigeringer i forbindelse med arbejdet når der stødes 

på fund af væsentlige fortidsminder samt ved profilregistrering. 

 

 
Figur 30: På luftfotoet er område 7 markeret med grønt. Stationsområdet er markeret med rød. © 

COWI A/S og Museum Sydøstdanmark. 
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Afslutning 

Generelt tegner sig et billede af, at den største koncentration af væsentlige 

fortidsminder og arkæologiske interesseområder findes på den sydligste 2/3 af 

Stationsområdet. Og koncentrationen ser desuden ud til at være større ind mod 

byen og mindre ud mod baneterrænet. Ved hver af de kommende anlægsprocesser 

vil Museum Sydøstdanmark gå ind og lave en konkret vurdering, når 

anlægsarbejdets omfang er klarlagt, da anlægsdybder og små forskydninger kan 

have væsentlige økonomiske konsekvenser for bygherre i forhold til arkæologiske 

forekomster, der kræver nærmere undersøgelse og udgravning. 

Hovedparten af Stationsområdet befinder sig inden for kulturarvsarealet for Køge 

By. Mange af anlægsarbejderne vil derfor risikere, at berører væsentlige 

fortidsminder jf. museumsloven kapitel 8.  

Alle anlægsarbejder inde for området er omfattet af museumsloven, og det vil 

derfor være en fordel for enhver bygherre i god tid forud for anlægsarbejder, at 

indhente en udtalelse fra museet og sikre planlægning og tid til disse 

undersøgelser. Endelig skal der gøres opmærksom på, at hvis der under et byggeri 

eller anlægsarbejde påtræffes fortidsminder, skal arbejdet stoppes, og Museum 

Sydøstdanmark skal underrettes, jf. Museumsloven. Er der tale om fund af 

væsentlige fortidsminder, vil den del af anlægsarbejdet der berører dette blive 

stanset, og en arkæologisk undersøgelse vil blive igangsat. Omkostningerne til 

dette arbejde vil påhvile bygherre. 

Ved yderligere spørgsmål er I meget velkommen til at rette henvendelse til 

Museum Sydøstdanmark for yderligere information om arealerne eller 

museumsloven, ligesom vi gerne deltager i møder og planlægningen af 

anlægsarbejdet. 
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