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Forord 
Herværende følgebrev er anden del af den sydlige etape af forlægningen af Ivar Huitfeldtsvej/Bag Haverne. 

Den nordlige etape behandles særskilt som en overvågningssag under budgetnummer KNV00080, mens den 

sydlige etape er en prøveundersøgelse med 12 prøvehuller under budgetnummer KNV00123. Den sydlige 

etape er endvidere, af praktiske hensyn, blevet inddelt i 3 deletaper, hvoraf den sydligste, gældende prøvehul 

1-7 syd for baneoverskæringen allerede er indsendt og godkendt af Kulturstyrelsen. Anden deletape er endnu 

ikke udført da området er særdeles trafikeret og kommer udelukkende til at beskæftige sig med forholdene 

i og omkring baneoverskæringen, mens sidste og 3. deletape omhandler prøvehullerne 7b-12. En del af 

oplysningerne i dette følgebrev er ligeledes at finde i følgebrevet til første deletape, men er medtaget endnu 

engang for overblikkets og helhedens skyld. 
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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.  

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. 
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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 

Huitfeldtsvej, KNV00096 Jernbanegade, KNV00097 Kulturhuset Køge samt KNV00126 Biografgrunden, 

BioCity. Hertil kommer undersøgelser i Bjerggade i forbindelse med nedgravning af fjernvarme, KNV00156. 

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 at udføre boreprøver i vejen ved baneoverskæringen. 

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, Karen Bork-Pedersen og 

Tim Slumstrup Nielsen.  

Denne delrapport 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. 

Gravemaskinefører var Klaus Jensen. Alle de undersøgte arealer på vejforlægningen var offentlige arealer og 

gravetilladelserne er givet af Køge Kommune.  
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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.  

 

 

Figur 3: 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 for denne etape af vejforlægningen befinder sig i den østlige udkant af den oprindelige Køge Købstad 

i området mellem torvet og 1400-tals havnen, hvor en stor del af trafikken mellem pågældende to hotspots 

må formodes at have fundet sted 

Undergrunden består hovedsagelig af fint sand med horisonter af havaflejrede sedimenter. 
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Målesystem 
Der er løbende under udgravningen indmålt fixpunkter med GPS, Trimble R8 med landmålingscomputer TSC2 

eller Trimble R10 med landmålingscomputer TSC3. 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 2.2 og gemt som 

geotif-filer, som grundlag for digitalisering i MapInfo 12.03. 

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 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 i vinterperioden boret sugespidser ned ved hvert projekteret 
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prøvehul og grundvandet blev i de fleste tilfælde sænket tilstrækkeligt til kote -3 meter. I hul 7b og 8, som 

først blev udført i april og maj, blev der gravet uden sugespidser ud fra en formodning om dels lavere 

grundvandsstand og dels et højere niveau for første bevarede fortidsminde.  

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 

gravekasse som stod på bunden af udgravningen under skyldig hensyntagen til det arkæologiske arbejdes 

udførelse. Naturligvis uden at kompromittere sikkerheden. 

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. Der er til gengæld gravet et ekstra hul lige syd for prøvehul 8, kaldet 

prøvehul 7b. Prøvehul 1-7 er behandlet i følgebrevet til delbudgettet som allerede er indsendt for den sydlige 

del af prøvegravningsstrækningen kaldet KNV00123, etape 1. Dette følgebrev behandler resultaterne fra 

prøvehul 7b – 12, kaldet KNV00123, etape 3. Der planlægges at lave endnu en delundersøgelse i vejen lige 

ud for jernbaneoverskæringen, bl.a. ved hjælp af kerneboring, med henblik på at kunne give en udtalelse om 

forholdene i området ved overskæringen, men da området er særdeles trafikeret, afventer denne 

undersøgelse et tidspunkt hvor den trafikale belastning er minimal som fx nat i en ferieperiode. Først når 

disse undersøgelser er tilendebragt, vil der blive udarbejdet en endelig forundersøgelsesrapport som 

sammenfatter hele strækningen.  

 

Prøvehul 7b 

De øverste lag i prøvehullet bar præg af trærødder og muld samt affald fra de sidste hundrede års 

arrangementer i Teaterbygningen. Omtrent 50 cm under terræn fremkom et graveskær i hullets østside og 

lidt inde i profilen sås en opfyldning med skærver. Der fandtes dog ingen ledninger i nedgravningen og i de 

dybere lag fra ca. 110 cm under terræn så lagene uforstyrrede ud. I dette niveau sås begyndelsen til et massivt 

brokkelag i det sydøstlige hjørne, som blev mere sammenhængende og dækkede en større del af fladen da 

der blev gravet lidt dybere. Laget bestod fortrinsvis af tagtegl iblandet andre former for tegl, samt rundede 

sten, der kan have været belægningssten. Heri fandtes desuden lidt trækul, keramik og kridtpibestilke. 

I dette lag sås en forstyrrelse i form af en nedgravning, hvori der var en jernbeslået tønde med et kollapset 

tøndelåg. 

Det massive brokkelag blev mod nord afgrænset af et Ø-V gående fyldskifte, der bestod af lys brungrå fyld 

med ganske meget trækul. Der kan være tale om en af de talrige Ø-V gående grøfter som hyppigt ses ved 

gravninger i Køge, også tættere på Torvet, og som hidtil er tolket som en form for drængrøfter. 

Tolkning 

Med så massivt og velafgrænset et brokkelag som det fremstår i denne prøveundersøgelse, er der næppe 

tale om en tilfældig opfyldning fra andre dele af byen, men snarere om en bygning som er udjævnet på stedet. 

Prøvehullet er placeret lige syd for matrikelskellet mellem matr. 250 og vejen som løber mellem matr. 251 

og matr. 250 som de er placeret på Original 1 kortet fra 1864. Den Ø-V gående grøft er helt parallel med dette 



10 
 

vejforløb og kan måske have fungeret som et vejdræn. Matriklerne 251 og 250 er kort efter slået sammen og 

Teaterbygningen er herefter opført (1884). Det er derfor nærliggende at tænke sig brokkelaget som 

nedrivningsrester fra en bygning beliggende på matr. 250 med facade ud til vejen, forud for Teaterbygningens 

opførelse. Nærmere oplysninger om ejendomsforhold forud herfor har desværre ikke ladet sig fremskaffe og 

nærmeste fingerpeg om det nedrevnes alder må derfor komme fra de talrige kridtpibestilke og skår. Ud fra 

disse genstande at dømme, ser det ud til at være en eftermiddelalderlig datering, der skal sættes på 

bygningen, formentlig slutningen af renæssancen. 

At arealet er blevet anvendt til affaldsdeponi i tiden efter nedrivningen gør ikke området mindre interessant, 

og det vil være af høj prioritet at få afklaret tøndens indhold og formålet med dens nedgravning. På 

nuværende tidspunkt er der ikke gravet til dybere niveau, idet prøveundersøgelsen stoppede ved første 

væsentlige fortidsminde. Det er dog ved stikprøver med håndbor godtgjort, at der er minimum 1 meter fyld 

under det nuværende niveau, som nødvendigvis må have en ældre datering. 

 

Prøvehul 8 

Tilladelsen til at grave prøvehul 8 afventede i meget lang tid, at et skur og en container blev nedrevet bag 

Teaterbygningen. Til sidst blev det dog besluttet at forskyde prøvehullet i nordlig retning for at give 

gravemaskinen mulighed for at svinge rundt og læsse jord på dumperen. Umiddelbart efter at hullet var 

færdigundersøgt og tildækket, blev føromtalte skur nedrevet, hvorved det blev muligt at gennemføre 

prøvehul 7b i stedet. 

Prøvehul 8 bestod i de øverste lag af opfyldning fra 1700-1800-tallet. Allerøverst var der et lag muld iblandet 

affald fra de sidste 50 års arrangementer i Teaterbygningen, såsom breezers, ølflasker og ølglas. 

Omkring 170 cm under terræn ophørte opfyldslagene og der sås i stedet sandlag, hvori der fandtes spor af 

forkullede stolper, ligesom der sås en del 

trækulsnister og teglstumper i de nederste 

opfyldslag. Omtrent 185 cm under terræn 

sås tre forkullede stolper tydeligt i fladen. 

Den nordligste af disse blev snittet og 

fotograferet, men da der ikke var sat 

sugespidser, begyndte der at trænge 

grundvand op, hvilket umuliggjorde 

yderligere undersøgelser. Der blev derfor 

udelukkende fotoregistreret, hvorpå 

hullet dækkedes til igen. 

Igennem alle lag blev der fundet glaseret 

keramik, fragmenter af jern og adskillige 

brokkestumper. Der blev også fundet et 

stykke af en kakkel med sekundær 

brænding. 

Figur 4: Snit af forkullet stolpe i prøvehul 8 



11 
 

Tolkning 

Tilstedeværelsen af forkullede stolper peger ret entydigt i retning af, at der er tale om en brandtomt efter en 

bygning der har eksisteret på matriklen før Teaterbygningen blev opført i 1884. Det er ikke givet, at der er en 

sammenhæng med brokkelaget i prøvehul 7b, idet de to huller er placeret på hver sin matrikel i forhold til 

Original 1 kortet fra 1864. Der kan altså godt være tale om bygninger på to forskellige ejendomme, som kan 

være nedbrændt eller efterfølgende nedrevet som følge af samme begivenhed. 

 

De følgende 4 prøvehuller 9-12 bliver præsenteret hver for sig, men tolkes sammenhængende i et 

opsummerende afsnit til sidst.  

Prøvehul 9 

Også prøvehul 9 blev forskudt en 

anelse mod nord, i dette tilfælde 

for at undgå skæring med en 

hovedtelefonledning. Der skulle 

ikke graves længe før maskinen 

ramte hvidt sand, der i første 

omgang blev tolket som et 

overskylningslag i forbindelse 

med en stormflod. Der fandtes 

dog tydelige vækstlag i det hvide 

sand. Der var et mindre 

opfyldslag herovenpå, og øverst, 

muld og rødder oven på et 

afretningslag. Af hosstående 

fotoudsnit, fremgår det, at der er 

et skrånende fyldskifte i profilens sydside umiddelbart over en vandret horisont af humøst materiale  

 

Prøvehul 10 
Billedet var her nogenlunde det samme som i prøvehul 9; et relativt tyndt muld- og afretningslag fulgt af en 

smule opfyld med teglstumper. Omtrent 90 cm under terræn sås fint hvidgråt sand, der i første omgang 

tolkedes som højtliggende undergrund med vandrette væksthorisonter. Niveauet for sandet var en smule 

dybere end i prøvehul 9. Under afretningslaget sås et gråsort lag og længere nede var der horisontale 

vækststriber i sandet ligesom i prøvehul 9. Fotodokumentationen af prøvehul 10 blev kun nødtørftigt 

forrettet, idet en del af profilen skred sammen, og det derfor vurderedes sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at 

opholde sig i udgravningen. 

Figur 5: Profil i prøvehul 9. Bemærk det skrånende fyldskifte i billedets venstre side 



12 
 

Prøvehul 11 
Under et ret plant afretningslag sås et noget omrodet, men 

i øvrigt horisontalt lag af sand. Straks herunder med en 

meget skarp lagafgrænsning fandtes et omtrent 80 cm tykt, 

meget homogent opfyldslag med kun få stumper af tegl og 

andre oldsager. Herunder et lag gråt fint sand og atter 

herunder igen et lag af organisk materiale som ser ud til at 

være afsat i stillestående vand. Som sidste lag inden 

undergrundssandet fandtes endnu et lag af organisk 

materiale, men dette lag er fuld af hvirvler, som om det er 

afsat i vand med en vis strøm. Igennem det nederste sandlag 

og de to organiske lag, er der gravet en ca. 50 cm bred og 50 

cm dyb kanal, som ser ud til at være fyldt igen umiddelbart 

efter opgravning. Kanalen afdækkedes i fladen i Ø-V gående 

retning og overlejredes af det ret tykke opfyldslag nævnt 

ovenfor. Der er registreret ved tegning og fotografering.  

 

Prøvehul 12 
Ligesom i prøvehul 11, skæres prøvehul 12 af en opfyldt grøft i Ø-

V gående retning. Her ligger den blot i kote 1,0, hvor den i 

prøvehul 11 findes omtrent en halv meter dybere. Grøften i 

prøvehul 12 ser endvidere ud til at have stået åben i et stykke tid 

og er sandet til, hvor grøften i prøvehul 11 bærer præg af at være 

opfyldt kort tid efter den er gravet. 

Ned til en dybde af omtrent 180 cm fra terræn, svarende til ca. 

kote 1,2 m var der udelukkende moderne muld/opfyld oven på et 

10 cm afretningslag af stabilgrus. Lige under stabillaget erkendtes 

den Ø-V gående grøft i fladen. Grøften er gravet i et opfyldslag af 

godt en halv meters tykkelse indeholdende talrige dyreknogler, 

teglstumper og fragmenter af glaseret keramik. Laget har stor 

lighed med opfyldslaget i prøvehul 11. Herunder ses et tyndt lag 

af kompakt organisk materiale oven på en tynd stribe lyst gråt, 

fint sand. De to nederste lag i profilen består øverst af et sandet 

lag med mange partier af omdannet organisk materiale og 

nederst af et ret kompakt lag af omdannet organisk materiale, formentlig afsat i stillestående vand. Herunder 

fandtes havaflejret sand i kote 0 - -0,1 ligesom i prøvehul 11. 

Figur 6: Profilopbygning i prøvehul 11 

Figur 7: Profilopbygning i prøvehul 12 
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Samlet tolkning af prøvehullerne 9-12 

Da forundersøgelsen på den sydlige del af vejforlægningen Ivar Huitfeldtsvej/Bag Haverne tog sin begyndelse 

i januar 2014, var der ikke på forhånd nogen indikation på, hvad der ville fremkomme i undergrunden udover 

screeningen af området (se de indledende afsnit), og de første prøvehuller gav ikke nogle entydige fingerpeg 

herom. Det var først da der hen i februar blev gravet på den nordlige del af vejforlægningen, der kørte som 

en overvågningssag, at der kom skred i tingene. Her viste sig nemlig en del af den befæstning som blev anlagt 

i 1658-1659 og her viste det sig at volden var opbygget af fint hvidt sand med horisontale tørvestriber. Ved 

voldfoden fandtes en tørvesat kanal og som 

afgrænsning mod selve graven var der sat et 

risflettet hegn. Sammen med den digitaliserede 

skitse af den svenske befæstning gav denne 

opbygning en skabelon at tænke efter i forhold 

til at tolke indholdet i grøfterne 9-12 

På figur 8 ses prøvehullerne i etape 3 på 

baggrund af et blandet kort indeholdende dels 

et moderne luftfoto, dels original 1 kortet fra 

1864 med daværende matrikelskel og dels en 

simpel digitalisering af Dahlbergs 

fæstningsværk. Digitaliseringen af den svenske 

befæstning skal tages med forbehold for 

usikkerhed i 1600-tallets kartografi og skal 

derfor kun ses som et fingerpeg om hvorledes 

forløbet kan have været. 

Sammenholdes disse resultater endvidere med 

tolkningen af forundersøgelser og udgravninger 

på p-pladsen Bag Haverne, må det konkluderes 

at prøvehullerne er gravet ned i et stykke af den 

svenske befæstning. Således må prøvehullerne 

9 og 10 antages at være beliggende i en del af 

voldkonstruktionen mens meget taler for at 

prøvehullerne 11 og 12 er beliggende i eller nær 

kanten af selve voldgraven ikke mindst pga. 

lagene af organisk materiale i begge prøvehuller, som ser ud til at være aflejret i stillestående vand. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet 
På baggrund af forundersøgelsens resultater, må der påregnes betydelige omkostninger og tid til arkæologisk 

arbejde. Som det fremgår af figur 8 herover, vil tracéet ligge i berøring med den svenske befæstning, hvilket 

dels baserer sig på de gravede prøvehuller indenfor tracéet, men i høj grad også på de foreløbige 

arkæologiske resultater af de undersøgelser, der blev lavet på KNV00080 - forlægning af Ivar Huitfeldtsvej 

tilbage i februar og maj 2014. Forlægningen af denne del af vejtracéet nåede syd for stationsbygningen i maj 

Figur 8: Oversigtskort med prøvehullers placering på blandet 
baggrund 
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2014, hvilket er umiddelbart nord for arealet for herværende undersøgelse og her genfandtes samme 

konstruktion som sås i udgravningen i februar med tørvesat kanal og herovenpå nogle forstyrrede rester af 

samme voldtype som blev frilagt i februar. Det er endvidere sandsynliggjort gennem prøveundersøgelser i 

2014 på p-pladsen Bag Haverne og ved udgravning samme steds i 1978, at den svenske befæstning også er 

at finde syd for arealet for herværende undersøgelse (se endvidere argumentationen i følgebrevet til den 

sydlige del af KNV00123 –forlægning af Bag Haverne).  

På de to daværende matrikelnumre 250 og 251 af Køge Bygrunde har der tilsyneladende været opført 

bebyggelse i perioden efter nedlægningen af den svenske befæstning. Hvis ikke befæstningen på dette punkt 

har et afvigende forløb i forhold til det af Dahlberg skitserede, vil det kunne anses for sandsynligt, at denne 

bebyggelse er anlagt ovenpå, eller har bortgravet de spor som måtte være af befæstningen på dette sted, og 

det vil således eventuelt være muligt at genfinde den opfyldte voldgrav under byggelagene i prøvehul 7b. En 

anden mulighed som dog også bør tages i betragtning, er, som ovenfor skitseret, at der under 

nedbrydningslagene fra renæssance, findes rester af middelalderlig bebyggelse. Det er vurderet som 

nødvendigt at tage højde for dette scenarie i budgetlægningen. 

Om selve bebyggelsen på matriklerne hvor Teaterbygningen nu ligger, er der at sige, at der forekommer 

massive brokkelag, med overvejende tagtegl i kombination med store mængder trækul, ligesom der 

forefindes rester af helt forkullede stolper i prøvehul 8. Der har tidligere ligget en ledvogterbolig i området, 

og før dette kan der ifølge ældre kortmateriale have været pakhuse. Endvidere er der mulighed for at 

Helligkors kapellet kan have ligget i dette område. Selvom dette kapel angiveligt blev fundet ved udvidelse 

af jernbaneterrænet i 1898, er det ikke slået fast med sikkerhed, og eftersom området bag Teaterbygningen 

ligger i ruten mellem havnen og Torvet, hvor kapellet angiveligt skal have ligget, er det bestemt ikke 

usandsynligt at det fundne nedbrydningslag stammer herfra. 

Metode 
En stor del af det skraverede område som er udpeget til udgravning vil blive gravet ekstensivt fra top til bund, 

men specielt i den sydlige del af udgravningsområdet ventes der komplicerede stratigrafiske forhold, hvor 

det vil være nødvendigt at foretage intensiv udgravning. Ved ekstensiv udgravning forstås afrømning med 

maskine, men ledet af arkæologer indtil væsentlige fortidsminder påtræffes. Herefter kan der blive tale om 

intensiv registrering i de dybere liggende lag både i det område som er udpeget til ekstensiv gravning og i det 

som er udpeget til intensiv gravning. Forskellen er at der forventes intensive lag i et væsentligt mindre 

omfang i det ene hhv. det andet område. Eftersom en stor del af den ekstensive udgravning må forventes at 

være voldgravsfyld, vil jorden herfra nemmest kunne undersøges ved opgravning i bigbags med efterfølgende 

soldning for genstande af en studentermedhjælp. 

Den intensive registrering vil foregå som singlekontekst og fordelen herved 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. 
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Eftersom udgravningen foregår i et relativt smalt tracée, vil der endvidere være rig mulighed for 

profilregistrering, såfremt gravedybde og sikkerhedsforhold tillader dette. Det mest optimale i denne 

henseende vil være at få gravet med anlæg i forholdet 1:2. Da en stor del af arbejdet ventes udført som 

ekstensiv gravning, vil profilregistrering i mange tilfælde være det mest oplagte valg dels som enkeltstående 

registreringsmetode hvor der ikke er komplicerede stratigrafiske forhold, dels som støtte for tolkningen, hvor 

der graves intensivt og primært registreres i singlekontekst.  

Tidsplan 
På baggrund af erfaringer fra herværende prøveundersøgelse, forventes der kulturlag ned til en dybde af 2,5 

- 3 meter under terræn. Der er dog funderings- og muldlag i varierende dybder svarende til mellem 0,5 og 1 

meter af den øverste fyld. Da kloakken skal lægges ned i en dybde af min 3,11 meter under terræn, betyder 

anlægsarbejdet en total destruktion af fortidsmindet. Det forventes at museet kan foretage feltdelen af den 

arkæologiske udgravning indenfor 14 uger med 6 arkæologer inkl. feltleder. Dette forudsætter at en stor del 

af jorden opgraves maskinelt i bigbags og efterfølgende soldes af en studentermedhjælper for oldsager, til 

hvilket formål der er beregnet 4 uger. Dette svarer til at der graves mellem 1 og 10 m³ pr. mand pr. dag. De 

mest intensive områder i den sydlige ende af arealet, svarende til omtrent 278 m³, hvor der forekommer 

huskonstruktioner, vejforløb, in-situ bevarede genstande og komplekse stratigrafier vurderes til at kunne 

undersøges med en takt på 1 m³ pr. mand pr. dag, mens de nedre voldgravslag svarende til omtrent 440 m³ 

vil kunne undersøges med en takt på 10 m³ pr. mand pr. dag. I de øvre lag, svarende til omtrent 408 m³, vil 

der kunne undersøges 5 m³ pr. mand pr. dag, idet der vil være konstruktionsdetaljer i fæstningsanlægget 

som skal registreres med stor nøjagtighed. 
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Budgetudregning 
Punkt I, Feltarbejde: 

Udgravningsansvarlig:  

120 timer (møder, regnskaber, overordnede faglige vurderinger) 

Daglig leder:  

518 timer = 14 uger. Svarer til forventet tidsforbrug under feltarbejdet. Til stede hver dag og leder 

undersøgelsen. 

Akademiske medarbejdere (varierende løntrin):  

5 mand i 14 uger = 2590 timer (Udgravning og registrering, herunder også GIS ansvarlig) 

Studentermedhjælp:  

1 mand i 4 uger = 148 timer (primært til soldning) 

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 et 

abonnementskort til alle zoner inden for takstområdet, svarende til behovet ved 4 ugers ansættelse. 

Punkt VI, Øvrige udgifter: 

Se ATR for maskinkraft og skurvogn 

Opmålingsudstyr: Egen totalstation afskrivning 750 pr. dag (50 dage) 

Sold: Der afsættes midler til vådsoldning. 

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