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Abstract	  
Museum	  Sydøstdanmark	  har	  i	  forbindelse	  nedgravning	  af	  jordvarme	  foretaget	  en	  arkæologisk	  
forundersøgelse	  på	  matrikel	  10	  Gørslev	  By,	  Gørslev.	  	  
Nedgravningen	  viste,	  at	  der	  øst	  for	  voldstedet	  har	  været	  en	  gravet	  voldgrav	  i	  min	  2	  m	  bredde	  
og	  ca.	  1,3	  m	  dybde.	  Graven	  spidser	  til	  mod	  bunden	  og	  er	  kun	  ca.	  50	  cm	  bred	  hvor	  den	  er	  
dybest.	  
	  	  

Undersøgelsens	  forhistorie	  
Museum	  Sydøstdanmark	  modtog	  d.	  10.3.2014	  meddelelse	  via	  Køge	  Kommune	  om	  at	  man	  på	  
Slimmingevej	  45	  i	  Gørslev	  ønskede	  at	  etablere	  jordvarme.	  
Adressen	  lå	  indenfor	  udpeget	  kulturarvsareal	  i	  forbindelse	  med	  Gørslev	  Voldsted	  og	  d.	  
12.3.2014	  besigtigede	  Kasper	  Wurr	  Stjernqvist	  og	  Maja	  Kildetoft	  Schultz	  fra	  Museum	  
Sydøstdanmark	  lokaliteten.	  
	  
Voldstedet	  var	  meget	  svært	  at	  se,	  da	  det	  både	  var	  meget	  udjævnet,	  men	  også	  delvist	  dækket	  af	  
beplantning.	  Man	  kunne	  dog	  godt	  fornemme	  en	  forhøjning,	  hvor	  voldstedet	  tidligere	  havde	  
ligget	  og	  lavninger	  omkring	  som	  evt.	  kunne	  være	  voldgrave	  eller	  blot	  lavtliggende	  fugtige	  
områder,	  der	  har	  tjent	  som	  forsvarsværk.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fig.	  1:	  Foto	  af	  voldstedet	  i	  begyndelsen	  af	  1900-‐tallet.	  Foto	  fra	  Nationalmuseet	   	  
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I	  1857	  skriver	  A.	  Thanning	  i	  forbindelse	  med	  berejsning,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  ”temmelig	  
anseelige	  Høi”	  med	  en	  meget	  regelret	  form,	  og	  at	  ingen	  i	  landsbyen	  kunne	  huske,	  at	  der	  skulle	  
have	  stået	  en	  bygning	  på	  højen.	  Højen	  er	  beliggende	  i	  et	  fugtigt	  lavt	  liggende	  område.	  
	  
I	  1875	  skriver	  S.	  Müller	  om	  voldstedet:	  
”Paa et lavt Sted, tæt ved en lille Dam, ligger et Voldsted: en firkantet Bakke med afrundede 
Hjørner, omtrent 6 Alen høi, flad ovenpaa, med skraat affaldende Sider. Det synes, at den har været 
omgiven af en naturlig Lavning paa de to Sider, og at der fra den har været førte Grave om de 
andre Sider, som nu ere stærkt udjævnede (Se iøvrigt Planen). Paa Bakkeskraaningen tæt ved 
Voldstedet har man truffet Grundsten til en stor Bygning, ligesom man her foruden røde Mursten 
har fundet 3 Stykker af spinkle Granitsøjler: 1) i Pastor A. Thanings Samling (Sydeslev 
Præstegaard); 2) solgt til en Slagter i Lille Hedinge; 3) 1 Alen 12 Tommer langt, ved Enderne, 6 og 
7 Tommer i Tværmaal, eies af Peter Sørensen, Afbygger paa Gaardlodden. De ovenfor omtalte 
Kridtsten i Kirkegaardsmuren og et formentligt Granitcapitet (Pl.XII,1.), som eies af Gaardeier 
Schnak (Matr. Nr 14). og som tidligere har tjent som Fodstykke for Et eller Andet, man huskede 
ikke hvad, i Kirken, have maaske oprindelig hørt til den samme Bygning eller til det hosliggende 
Voldsted. Paa ældre Kort i Giesegaards Archiv er Voldstedet afsat omgivet af en vaad Grav” 
 
I 1917 foretager Nationalmuseet en 
undersøgelse på stedet, hvor 
voldstedet fotograferes og tegnes 
og der lægges formentlig et snit 
igennem voldstedet (se fig. 1-3). På 
fotografier kan det ses, at 
voldstedet på det tidpunkt er 
ganske højt – nok som beskrevet af 
Müller omtrent 3 m højt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Stregning af voldstedet 
som det så ud i 1917 ved 
Nationamuseets undersøgelser.  
Tegning fra Nationalmuseet 
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Fig 3: Oversigtstegning af voldsted samt angivelse af fund af bygningsrester. Tegning 
Nationalmuseet 
 
 
 Især informationen om en evt. stor muret bygning på skråningen tæt på voldstedet vakte i 
forbindelse med nedgravningen af jordvarme interesse.  
Haven, hvori jordvarmen skal etableres, skråner netop op mod kirken, og det var derfor meget 
sandsynligt, at denne skråning og skråningen som Müller som omtaler, er den samme. 
Køge	  Museum	  har	  tidligere	  foretaget	  arkæologiske	  udgravninger	  i	  landsbyen	  Gørslev	  to	  
gange.	  Begge	  gange	  er	  der	  fremkommet	  middelalder	  bosættelser.	  
	  
	  
050103-‐13:	  KØM	  2174,	  Middelalder	  bosættelse:	  Udgravning	  af	  mindre	  delområde	  efter	  
konstatering	  af	  middelalderlig	  aktivitet	  ved	  forudgående	  arkæologisk	  forundersøgelse.	  Der	  
fandtes	  to	  middelalderlige	  huse,	  hvoraf	  det	  ene	  kan	  dateres	  mere	  præcist	  til	  1200-‐1400-‐tallet.	  
De	  to	  huse	  kan	  eventuelt	  have	  eksisteret	  samtidig	  som	  et	  gårdkompleks.	  Husene	  er	  placeret	  
tæt	  på	  Gørslev	  kirke	  og	  et	  nu	  nedlagt	  voldsted.	  Desuden	  fandtes	  kulturlag,	  gruber	  og	  løse	  
stolpehuller.	  Fundmaterialet	  dateres	  især	  inden	  for	  100	  -‐	  1400-‐tallet.	  En	  mindre	  del	  af	  
materialet	  skal	  imidlertid	  dateres	  til	  15000-‐1600-‐tallet.	  
050103-‐12:	  KØM	  1568	  Middelalder	  bosættelse:	  Ved	  udgravningen	  fremkom	  en	  Ø-‐V	  orienteret	  
hustomt,	  4,3	  m	  bred	  og	  min.	  7	  m	  lang.	  Kun	  vægstolperne	  kunne	  erkendes,	  og	  disse	  er	  
sandsynligvis	  udskiftet	  mindst	  én	  gang.	  Udgravningen	  gav	  ingen	  entydigt	  daterende	  fund,	  
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men	  hustypen	  kan	  henføres	  til	  middelalderen.	  Formentlig	  har	  huset	  fungeret	  som	  udhus	  i	  den	  
ældste	  fase	  af	  den	  udskiftede	  gård.	  
	  
Desuden	  
050103-‐17:	  Detektorfund	  af	  mønter	  fra	  middelalder	  
050103-‐15:	  Guldbarre	  fundet	  ved	  havearbejde.	  

Administrative	  data	  
På	  baggrund	  af	  beliggenheden	  indenfor	  kulturarvsareal	  samt	  store	  nærhed	  til	  et	  nu	  næsten	  
udjævnet	  voldsted	  fortog	  Museum	  Sydøstdanmark	  en	  arkæologisk	  forundersøgelse.	  
Forundersøgelsesarealet	  er	  mindre	  5000	  m2	  og	  Museum	  Sydøstdanmark	  har	  bekostet	  
forundersøgelsen	  jf.	  Museumslovens	  paragraf	  26.	  

Øvrige	  data	  
Museumsinspektør	  Maja	  Kildetoft	  Schultz	  og	  arkæolog	  Tim	  Slumstrup	  foretog	  
forundersøgelsen	  d.	  02.04.2014	  
Der	  blev	  gravet	  med	  rendegraver	  på	  bælter	  med	  1,8	  m	  bred	  rabat	  skovl.	  Vejret	  var	  overskyet.	  

Topografi,	  terræn	  og	  undergrund	  
Undersøgelsesområdet	  er	  beliggende	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  landsbyen	  Gørslev	  ca.	  90	  m	  vest	  for	  
kirken.	  Voldstedet	  er	  beliggende	  på	  en	  lille	  bakke	  i	  et	  fugtigt	  areal.	  
Afstanden	  til	  kysten	  er	  ca.	  13	  km	  i	  fugleflugt	  (Køge	  Bugt).	  Generelt	  er	  landskabet	  i	  Gørslev	  
sogn	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  sognet	  forholdsvis	  fladt,	  mens	  der	  mod	  syd	  ses	  et	  mere	  bakket	  
landskab.	  
Gørslev	  er	  placeret	  centralt	  i	  sognet,	  en	  anelse	  forskudt	  mod	  sydøst.	  

Målesystem	  
Grøft	  og	  anlæg	  med	  indmålt	  med	  GPS,	  i	  	  UTM32	  euref89.	  Opmålingsfiler	  opbevares	  på	  
museets	  server	  i	  mappen	  KNV00163	  i	  undermappen	  ”GIS”.	  
	  

Anlægsarbejdet	  
Forundersøgelsen	  foretages	  idet,	  der	  skal	  nedgaves	  jordvarme,	  samt	  grave	  en	  kanal	  og	  
etableres	  en	  mindre	  sø.	  
Jordvarmen	  skal	  nedgraves	  i	  en	  dybde	  af	  ca.	  90	  cm	  i	  en	  rende,	  der	  er	  ca.	  30	  cm	  bred.	  Søen	  skal	  
etableres	  i	  et	  område,	  der	  i	  lange	  perioder	  allerede	  er	  oversvømmet.	  Der	  skal	  afrømmes	  muld	  
i	  ca.	  1	  m	  dybde	  hvor	  søen	  skal	  etableres.	  

Udgravningsmetode	  
Der	  blev	  trukket	  3	  grøfter	  –	  to	  øst-‐vestvendte	  grøfter	  i	  forlængelse	  af	  hinanden	  samt	  en	  nord-‐
sydgående	  grøft.	  
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Grøfterne	  blev	  trukket	  til	  det	  niveau	  som	  jordvarmen	  og	  søen	  skal	  nedgraves.	  Dog	  blev	  den	  
østvest-‐vendte	  grøft	  ikke	  gravet	  så	  dybt,	  da	  der	  blev	  påtruffet	  voldgravsfyld	  ca.	  40	  cm	  under	  
muldoverfladen.	  Et	  sted	  blev	  ca.	  2	  m	  blev	  trukket	  i	  bund,	  således	  at	  voldgraves	  dybde	  samt	  
retning	  kunne	  erkendes.	  
Desuden	  blev	  voldstedet	  forsøgt	  indmålt,	  men	  pga.	  høje	  træer	  på	  og	  især	  syd	  for	  voldstedet	  
kunne	  der	  ikke	  opnås	  præcise	  målinger.	  
Der	  blev	  også	  taget	  kote	  opmålinger	  nord	  for	  Slimmingevej	  for	  at	  få	  et	  
sammenligningsgrundlag	  i	  forhold	  til	  koterne	  nord	  for	  voldstedet,	  da	  det	  i	  forunderøsgelsen	  
så	  ud	  som	  om,	  der	  her	  var	  påkørt	  meget	  materiale	  i	  nyere	  tid.	  
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Undersøgelsens	  resultater	  
	  
	  

	  
Fig.	  4:	  Luftfoto	  med	  grøfter	  samt	  anslået	  grundrids	  af	  voldsted	  indtegnet.	  Museum	  
Sydøstdanmark	  
	  
Grøft	  1:	  
Længde:	  20	  m	  	  
Grøft	  1	  blev	  trukket	  øst-‐vest,	  hvor	  man	  kunne	  trække	  den	  længste	  grøft	  i	  haven.	  Der	  blev	  lavet	  
et	  knæk	  på	  grøften,	  da	  første	  linje	  fulgte	  et	  gammelt	  dræn,	  og	  der	  derfor	  var	  ringe	  chance	  for	  
at	  finde	  intakte	  bygningsrester	  og/eller	  lag	  i	  den	  grøft.	  
Grøften	  lå	  på	  let	  skrånende	  terræn	  ned	  mod	  voldstedet.	  Der	  blev	  især	  eftersøgt	  
bygningsrester,	  da	  der	  i	  Nationalmuseets	  rapport	  fra	  1917	  er	  beskrevet	  at	  der	  på	  skråningen	  
vest	  for	  voldstedet	  er	  erkendt	  bygningsrester	  efter	  en	  stor	  bygning.	  Der	  blev	  dog	  ikke	  erkendt	  
fundamenter	  eller	  lignende	  i	  grøften.	  Det	  eneste,	  der	  pegede	  i	  retning	  af	  en	  muret	  bygning	  var	  
et	  fragement	  at	  en	  munkesten,	  der	  dog	  lå	  løst	  i	  muldjorden.	  
I	  den	  vestligste	  del	  og	  tættest	  på	  voldgrav	  og	  voldsted	  fremkom	  en	  række	  af	  håndstore	  sten,	  
der	  syntes	  at	  omkranse	  en	  nedgravning.	  Der	  blev	  lagt	  et	  mindre	  snit	  i	  nedgravningen,	  der	  
indeholdt	  mange	  hånd-‐	  og	  hovedstore	  sten,	  der	  dog	  lå	  løst	  i	  nedgravningen.	  Der	  kan	  være	  tale	  
om	  en	  brønd,	  men	  anlægget	  lå	  dybt	  (ca.	  70	  cm	  under	  niveau)	  forventes	  det	  ikke,	  at	  
jordvarmeanlægget	  vil	  berøre	  dette	  anlæg.	  Over	  anlægget	  sås	  et	  fyldlag.	  Laget	  bar	  præg	  af	  at	  
have	  stået	  under	  vand,	  men	  en	  gravet	  afgrænsning	  sås	  ikke.	  Dette	  tolkes	  som,	  at	  voldgraven	  i	  
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fugtige	  perioder	  har	  være	  bredde	  end	  den	  gravede	  voldgrav.

	  
Fig.	  5:	  Foto	  i	  grøft	  1	  østende.	  Fyldskifte	  med	  sten,	  ej	  udgravet	  da	  det	  ligger	  under	  det	  
niveau,	  hvori	  jordvarmeslangerne	  nedgraves.	  Museum	  Sydøstdanmark.	  
	  
Der	  blev	  løst	  i	  fylden	  fundet	  dyreknogler	  fra	  hest,	  ko	  og	  gris,	  dog	  ikke	  i	  store	  mængder.	  
Genstande	  er	  ikke	  hjemtaget,	  men	  bestemt	  på	  stedet	  af	  Tim	  Slumstrup	  Nielsen,	  der	  deltog	  i	  
udgravningen.	  
	  
Grøft	  2:	  
Længde:	  30	  m	  
Grøft	  2	  blev	  trukket	  øst-‐vest	  parallelt	  med	  Slimminge	  vej.	  Der	  blev	  intet	  sted	  i	  grøften	  set	  
andet	  end	  moderne	  opfyld	  med	  bl.a.	  asfalt	  og	  moderne	  urtepotter,	  sandsynligvis	  fra	  
etableringen	  af	  Slimmingevej	  samt	  affald	  fra	  det	  gartneri,	  der	  har	  ligget	  på	  matriklen.	  	  
Grøften	  blev	  trukket	  ca.	  1	  m	  under	  niveau	  i	  den	  østlige	  ende,	  da	  der	  her	  skal	  etableres	  et	  
regnvandsbassin.	  Hvis	  der	  under	  den	  moderne	  opfyld	  fines	  rester	  af	  en	  voldgrav,	  forventes	  
det	  ikke,	  at	  en	  sø	  vil	  ødelægge	  strukturer	  og/eller	  udsmidte	  genstande.	  
Jf.	  tegning	  fig.	  2	  burde	  der	  her	  også	  findes	  en	  gravet	  voldgrav,	  men	  denne	  kunne	  ikke	  erkendes	  
i	  en	  dybde	  af	  ca.	  70-‐90	  cm.	  
	  
Grøft	  3:	  
Længde:	  12	  m	  
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Grøft	  3	  blev	  trukket	  nord-‐syd	  og	  det	  kunne	  konstateres,	  at	  der	  vest	  for	  voldstedet	  fandtes	  en	  
gravet	  voldgrav	  –	  minimum	  3	  meter	  i	  overfladen.	  Grøft	  3	  formodes	  at	  være	  lagt	  umiddelbart	  
midt	  i	  voldgraven,	  da	  der	  på	  et	  mindre	  stykke	  blev	  trukket	  dybt	  og	  her	  begyndte	  voldgraven	  
at	  snævre	  ind.	  Midten	  af	  voldgaven	  lå	  omtrent	  midt	  i	  grøft	  3,	  dog	  en	  anelse	  drejet	  mod	  nord-‐	  
øst/syd-‐vest.	  	  
	  
Den	  anslåede	  bredde	  på	  ca.	  3	  m	  er	  begrundet	  i,	  at	  skovlen,	  der	  blev	  brugt	  til	  at	  grave	  
søgegrøften	  med	  var	  1,8	  m	  bred	  og	  voldgraven	  sider	  blev	  ikke	  erkendt	  i	  grøft	  forløbet.	  
Voldgraven	  spidser	  til	  mod	  bunden,	  hvor	  den	  i	  en	  bredde	  af	  ca.	  75	  cm	  bliver	  flad.	  
Nederst	  i	  voldgraven	  fandtes	  en	  enkelt	  knogle	  fra	  gris.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fig.	  5:	  	  Bund	  af	  voldgrav.	  
På	  en	  strækning	  på	  ca.	  2	  
m	  blev	  voldgraven	  
gravet	  til	  bund	  i	  
forsigtige	  træk	  med	  
gravemaskine.	  Der	  
fremkom	  kun	  enkelte	  
fund.	  Museum	  
Sydøstdanmark	  
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Fig.	  6:	  Grøft	  3,	  mulden	  er	  
delvist	  afrømmet	  indtil	  
voldgravsfyld	  er	  påtruffet.	  
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Fremtidigt	  arbejde	  
Forundersøgelsen	  klarlagde,	  at	  der	  vest	  for	  voldstedet	  har	  været	  en	  gravet	  voldgrav	  i	  ca.	  1	  m	  
under	  terræn.	  Der	  blev	  ikke	  erkendt	  voldgrav	  på	  nordsiden	  af	  voldstedet,	  denne	  kan	  dog	  ligge	  
dybere	  end	  søgegrøfterne	  blev	  gravet,	  men	  forventes	  ikke	  at	  blive	  berørt	  af	  den	  projekterede	  
sø	  i	  1	  m	  dybde.	  På	  skråningen	  vest	  for	  voldstedet	  fandtes	  ikke	  bygningsrester,	  bortset	  fra	  en	  
løst	  liggende	  fragmenteret	  munkesten.	  
	  
Skal	  der	  ved	  fremtidigt	  anlægsarbejde	  graves	  dybere	  end	  1	  m	  nord	  for	  voldstedet	  eller	  skal	  
man	  grave	  tættere	  på	  voldstedet,	  skal	  museet	  kontaktes	  for	  en	  vurdering	  af	  anlægsarbejdet.	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Museumsinspektør	  Maja	  Kildetoft	  Schultz	  

Museum	  Sydøstdanmark	  
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