Kulturhistorisk analyse
Sejerø Bugt Havmøllepark

Museum Vestsjælland, SVM1510

Analyse af det kulturhistoriske landskab i et 968 ha stort projektareal omkring Kalundborg og Røsnæs (se
bilag 1). I analysen vurderes karakteren og omfanget af kulturhistoriske interesser på arealet i relation til
projektet Sejerø Bugt Havmøllepark.

Figur 1: Det kuperede landskab i projektarealet syd for landsbyen Kåstrup. I baggrunden ses Tømmerup
kirke. Foto: Museum Vestsjælland
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Baggrund
I forbindelse med den energipolitiske aftale for 2012-2020, blev der indgået et bredt politisk flertal i
Folketinget den 22. marts 2012, om etablering af 450 MW nye kystnære havmøller inden 2020. Som følge
heraf er der udpeget seks mulige områder til placeringen af havmøllerne, herunder Sejerø Bugt
Havmøllepark.
Hvis projektet realiseres, skal den placeres inden for et ca. 57 km2 stort undersøgelsesområde, beliggende
nord for Kalundborg ca. 4 km fra kysten. Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der
forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af
elforsyningsnettet på land i form af fire kabel- og stationstraceer, der kobles til de eksisterende
stationsanlæg (http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraftvindmoller/havvindmoller/kystnaere-havmolleparker-5).
I denne kulturhistoriske analyse redegøres der for karakteren og omfanget af synlige og skjulte
fortidsminder og kulturhistoriske interesser i kabel- og stationstraceet på land. Analysen udgør
baggrundsviden til VVM-redegørelsen, og giver mulighed for at indpasse anlægsprojektet med mindst mulig
negativ påvirkning af det kulturhistoriske landskab.

Administrative data
Den kulturhistoriske analyse af skjulte og bevarede fortidsminder er foretaget af arkæolog og
museumsinspektør Lone Claudi-Hansen, mens den for områder af kulturhistorisk interesse fra nyere tid er
foretaget af Historiker og museumsinspektør Birgitte Pantmann. Stud. Mag. Morten Damm har bistået ved
rekognoscering og afsnittet om geologi, mens Jens Nielsen og David Barry fra Kalundborg
Arkæologiforening har bidraget med oplysninger om arkæologiske iagttagelser i området og bistået ved
rekognoscering og detektorafsøgning.
Ansvarlig for projektet er museumsinspektør Niels Wickman.
GIS-bilag vedlægges som MapInfos tabelsæt i ETRS89 UTMZ32.

Metode
Den kulturhistoriske analyse består af en arkivalsk kontrol af kendt arkæologisk og historisk viden fra

lokalmuseernes arkiver og Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder. Derudover er der foretaget en
gennemgang af georefereret ældre kortmateriale, i form af Original 1 kort fra omkring år 1800 samt høje og lave
målebordsblade fra henholdsvis 1842-99 og 1901-71. Særligt på Original 1 kort optræder der en del
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uregistrerede sløjfede gravhøje, ligesom gamle marknavne som f.eks. Gammeltofte, Gamle tings agre og Sorte
agre har givet anledning til nærmere undersøgelse. Gennemgangen af kortmaterialet er ved relevante
iagttagelser blevet sammenholdt med nye og ældre Ortofotos samt LiDAR skanninger.
Udvalgte områder og strukturer er blevet besigtiget, for at vurdere karakteren af karakteristiske marknavne,
sløjfede gravhøje og andre strukturer. Ved besigtigelserne er relevante forhøjninger i terrænet blevet
fotodokumenteret. Hvor det blev vurderet relevant, er områderne rekognosceret ved markvandringer og
afsøgninger med metaldetektor.

For nyere tid er der foretaget en gennemgang af vigtige kulturmiljøer, kulturhistoriske bevaringsværdier og
bevaringsværdige landskaber, der falder inden for projektarealet. Disse arealer er udpeget af Kalundborg
kommune i samråd med det tidligere Kalundborg Museum (nu Museum Vestsjælland). Endvidere er det
ved en mindre rekognoscering gennem det berørte område, undersøgt om andre kulturhistoriske
interessepunkter og/eller fredede bygninger vil komme i berøring med projektet. I analysen er der desuden
benyttet nye og ældre Ortofotos og ældre flyfoto.
Projektarealet er i den kulturhistoriske analyse blevet inddelt i fire områder, der respekterer
sognegrænserne (se bilag 1). Område I dækker den del af arealet, der ligger i Røsnæs sogn. Område II ligger
i Raklev sogn (med et lille stykke i Kalundborg sogn), område III ligger i Tømmerup sogn, og område IV i
Årby sogn.
I de vedlagte GIS-filer foreligger data for hele arealet samlet, til bygherres egen brug i planlægningen.

Arkæologisk sårbarhedsvurdering
Blandt GIS-bilagene er der udarbejdet en vurdering af arealerne i forhold til arkæologisk og kulturhistorisk
potentiale bedømt fra 0 til 2 (Bilag 2). Potentiale 0 repræsenterer det formodede laveste potentiale/risiko
for jordfaste kulturhistoriske interesser, mens potentiale 2 repræsenterer det højest
Sårbarhedsvurderingen bliver gennemgået nedenfor under analysen af område I-IV og foreligger samlet
som bilag 2 og som Gis bilag (Sårbarhedsvurdering_lav.TAB, Sårbarhedsvurdering_middel.TAB og
Sårbarhedsvurdering_høj. TAB). Der er tale om en relativ grov karakterisering i GIS, hvor smallere veje og
mindre terrænreguleringer ikke er søgt afgrænset.
Det understreges at der er tale om en vurdering, og det kan derfor ikke udelukkes, at der forekommer
strukturer af mere omkostningstung karakter i de gule områder, hvor der ikke tidligere er registreringer
eller foretaget arkæologiske undersøgelser.
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Vurdering Betydning
0
Intet eller meget lille arkæologisk potentiale. Primært nyere bebyggede og
terrænregulerede arealer samt arealer der allerede er undersøgt. Markeret med grønt på
kortbilag.
1
Middel arkæologisk potentiale. Der er formodentlig bevarede arkæologiske levn/interesser i
form af bopladsspor og lignende, men der er ikke løsfund eller registreringer fra området.
Det vurderes, at det overvejende vil være økonomisk ”overkommeligt” at undersøge evt.
arkæologiske interesser - evt. allerede i forbindelse med afrømning/forundersøgelse.
Markeret med gult på kortbilag
2
Stort arkæologisk potentiale. Der er enten kendte fortidsminder på arealet eller forhold, der
tyder på at der kan være særdeles ”omkostningstunge” arkæologiske interesser som
vådfundet materiale, rituelle områder ved gravhøje og mere omfattende bopladsstrukturer
– primært fra oldtiden. Hér vurderes at kunne forekomme større eller mindre områder med
arkæologiske interesser, der er af mere ”omkostningstung karaktér”, hvis de ikke kan
undgås/beskyttes, men må dokumenteres og dermed fjernes. Markeret med rødt på
kortbilag.
Figur 2: Betydning af det arkæologiske potentiale i sårbarhedsvurderingen af projektarealet

Af stort arkæologisk potentiale (potentiale 2) er særlig udpeget de mange sløjfede gravhøje i området.
Bevaringsgraden af sløjfede gravhøje kan være meget varierende. I nogle tilfælde er der rester tilbage af
højfyld, urner eller gravlæggelser, mens sløjfede gravhøje i andre tilfælde slet ikke kan erkendes ved en
arkæologisk undersøgelse. De få udgravninger i området og sløjfningernes forskellige karakter, gør det
svært at anslå en generel bevaringsgrad af disse anlæg.
Omkring både de fredede og sløjfede gravhøje kan der være flere gravhøje, da højene ofte er anlagt i
koncentrationer. Der kan også være anlæg af rituel karakter omkring gravhøjene, så som kogegruberækker
og stolpe- eller stensatte konstruktioner. Derfor er der markeret et område af potentiale 2 omkring alle
sløjfede og fredede gravhøje i området. Det er imidlertid først og fremmest selve lokalitetspletten ved de
sløjfede høje der, hvis der er tale om en velbevaret gravhøj, vil være særlig omkostningstung.
Også spor efter forhistorisk beboelse dokumenteret ved eksempelvis løsfund af genstande fra
rekognosceringer, oppløjede anlæg eller mindre anlægsarbejder er markeret som potentiale 2.
Omkring alle beskyttede sten- og jorddiger er der markeret et ca. 10-15 meter bredt bælte af potentiale 2.
Dette skyldes at museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk dokumentation af evt. dispenserede
gennemgravninger inkl. ca. 10 meter på hver side, hvor der kan forekomme grøftanlæg og ældre forløb (se
afsnittet Beskyttede sten- og jorddiger nedenfor). Dokumentationen vurderes at kunne udføres i
forbindelse med gennemgravningen.
Hvert område har i GIS-bilagene en bogstavsbetegnelse tilsvarende områdets karakter og en vurdering af
det arkæologiske potentiale jf. nedenstående liste:
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Område

Vurdering

A

2

Kort beskrivelse

Fredet fortidsminde. Beskyttelseszone på 100 meter omkring fortidsmindet.
Heromkring er potentiale for rituelle områder, yderligere gravhøje og beboelsesspor.
B
2
Sløjfet gravhøj. Heromkring er potentiale for rituelle områder, yderligere gravhøje og
beboelsesspor.
C
2
Beskyttet sten- eller jorddige
D
2
Registrerede beboelsesspor i form af løsfund af genstande fra for eksempel
rekognosceringer, oppløjede anlæg eller ledningsarbejde. Potentiale for større
bopladsområder.
E
2
Marint forland og kyst med muligheder for bevaret arkæologisk materiale i våd tilstand
- risiko for bevarede spor af fiskepladser m.v. fra ældre og yngre stenalder.
Bopladspotentiale ved kysten.
F
1
Øvrige areal med arkæologisk potentiale, vurderet at der primært er tale om
bopladsspor og lignende
G
0
Terrænreguleret, veje, bebygget og tidligere arkæologisk undersøgt
H
2
Landsby/område nær landsby hvorved der kan være bebyggelsesstrukturer fra
middealder, oldtid og nyere tid.
Figur 3: Beskrivelse af områdernes karakter i sårbarhedsvurderingen af projektarealet

Geologi, topografi og undergrund
Projektområdets geologi og topografi er, som i det øvrige Nordvestsjælland, stærk påvirket af en række
forskellige hændelser under den sidste istid (Weichelistiden 115.000 – 11.000 før nu). Røsnæshalvøens
istidsgeologiske udvikling har en meget kompleks dannelseshistorie bl.a. påvirket af flere gletsjerfremstød
fra forskellige retninger (Berthelsen 1975:6f). Den komplekse dannelseshistorie har betydet, at der i
geologiske kredse har været forskellige teorier om hvordan Røsnæs og det omkringliggende landskab blev
dannet (eks. Berthelsen 1975:4ff, Houmark-Nielsen 2003). Generelt er der konsensus om, at en større
gletsjer i slutningen af Weichelistiden pressede sig op gennem Storebælt, hvor den i sin slutfase havde flere
mindre fremstød og tilbagetrækninger. Gletsjeren skubbede store mængder af undergrundsmateriale op
foran sig. Ved Røsnæs standsede den sin fremmarch før sin endelige og sidste tilbagetrækning, og alt
materialet blev liggende her, i det der betegnes som en randmoræne. Lidt længere mod syd, adskilt af
Kalundborg fjord, blev en lignende dog noget mindre og lavere randmoræne, Asnæs, dannet på samme
måde. Området mellem Røsnæs og Asnæs, det der i dag er Kalundborg fjord, har efter istiden ligget som et
langstrakt dalstrøg formentlig gennemstrømmet af ét eller flere vandløb. Dalstrøget er sandsynligvis først
blevet til en fjord ved de store havstigninger i tidlig atlantisk tid i perioden fra 7.000 – 6.000 f.kr. Omkring
4.000 f.kr., i slutningen af jægerstenalderen, nåede havstigningerne sit maksimum. På dette tidspunkt
strakte Kalundborg fjord sig ca. 3,5 km længere mod øst.
Hovedparten af projektarealet fremstår i dag som et stærkt kuperet bakkelandskab, der typisk veksler
mellem bløde bakkedrag og lavninger i forskellig dybde. Det mest kuperede terræn findes generelt på den
sydlige - og især den sydvestlige halvdel af Røsnæshalvøen, mens nogle af de stejleste bakker som
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Bøgebakken og Tjørnebakken, med stigningsprocenter op til 21 %, befinder sig i områderne omkring
Brandsbjerg og Raklev i Kalundborgs nordvestlige udkant. Småhøj, i samme område, er med sine ca. 64
meter over havets overflade samtidig Røsnæs højeste punkt. Mod nordøst er halvøens højdedrag
afgrænset af et smeltevandsaflejret lavland, der vender ud mod den i dag inddæmmede Saltbæk Vig
(Nielsen 2013:16f). For Røsnæs generelt er der en udpræget kontrast mellem den jævnt skrånende flade
mod Sejerøbugten i nord, og de stejlt udskårne, stærkt eroderede, og op til 30 meter høje klinter mod
Kalundborg fjord (Prior & Eve 1975: 12). I modsætning til det meget kuperede terræn på Røsnæshalvøen er
den del af projektområdet der passerer øst om Kalundborg by ganske anderledes. Området her er generelt
både lavtliggende og fladt da det, i et bredt østgående bælte, er en del af den tidligere stenalderfjord.
Ud over de bløde typisk nordvest – sydøst orienterede morænebakker, der generelt præger det meste af
Røsnæs landskab, kan der bl.a. i Raklev sogn og områderne øst herfor ses en del langstrakte bakker med
flad top og stejle sider (Nielsen 2013: 12). Disse meget karakteristisk udseende plateau- eller fladbakker er
opbygget af lagdelte sedimenter og dannet i lavninger eller issøer ved fronten af eller foran en gletsjer,
hvor grus og sand aflejres fra gletsjerens smeltevand. I samme område er der desuden flere meget
afrundede hatformede bakker. Hatformede bakker dannes delvist som fladbakker, men adskiller sig fra
disse ved efterfølgende at have været overskredet af en gletsjer, hvilket har forstyrret og foldet lagene af
sand og grus og givet bakkerne deres hatform.
Jordbundsforholdene på Røsnæs og omkring Kalundborg er primært karakteriseret af forskellige horisonter
af moræneler, -sand, og -grus, hovedsagligt aflejret under den sidste istids forskellige fremstød og
tilbagetrækninger. Geologiske undersøgelser på sydkysten af Røsnæs viser, at morænelagene visse steder
ligger stratigrafisk adskilt mens de andre steder, qva isens vældige kræfter, er opblandet mellem hinanden.
Enkelte steder ses endog flager af plastisk ler (Røsnæsler) iblandet morænelagene. Plastisk ler er aflejret i
Palæogen for 54-38 millioner år siden, og flagerne i de meget yngre moræneaflejringer vidner igen om
gletsjernes enorme kraft, da leret formentlig er ”bulldozet” op fra bunden af den nuværende Kalundborg
fjord under isens fremmarch (Berthelsen 1975: 31ff, Houmark-Nielsen 2003:9, Smed 2014:12). Den
nordøstlige del af Røsnæs er generelt mere småbakket, lavereliggende og leret end den sydlige del (Nielsen
2013: 12). Op over dette mere flade terræn hæver de tidligere nævnte plateaubakker sig, hvilket tyder på
at dødis må have dækket terrænet mellem bakkerne. Selve plateaubakkerne består af uforstyrede
smeltevandsaflejringer – som regel sand og grus, undertiden stenftit ler (Smed 2014:13).
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Det kulturhistoriske landskab omkring Kalundborg og Røsnæs
Nordvestsjælland er særdeles rig på fortidsminder (Matiassen 1959). I TRAP Danmark står der således om
det tidligere Ars herred, der dækker både Røsnæs, Asnæs og Kalundborg, at der her har været et
overordentligt stort Antal Mindesmærker og Fund, saa at der dengang her fremfor i mange andre Sjæll.
Egne maa have været Bosættelser af Betydning (TRAP Danmark s. 514). En del af disse fortidsminder er i
dag fredet og ligger bevaret i landskabet, mens størstedelen er sløjfet, og i varierende grad ligger gemt
under muldoverfladen. Fortidsminderne består blandt andet af de store stenopbyggede grave der betegnes
dysser og jættestuer. Gravmonumenterne er opført i yngre stenalder i tiden mellem ca. 3500-3100 f.Kr., i
den periode der også kaldes bondestenalderen (Jensen 2001: 343-383). Særligt for dysserne omkring
Kalundborg og Røsnæs gælder, at der på mange er indhugget skåltegn ligesom der i forhold til resten af
landet er en stor forekomst af jættestuer med dobbelt kammer (Jens Nielsen pers. Komm. 2014; Ebbesen
1978 note 45). Ud over bondestenalderens stengrave er også bronzealderens jordopbyggede gravhøje
synlige i landskabet. Disse høje er opbygget af mange stykker græstørv, der med træspader i små bider er
skrællet af dyrenes græsningsområder og marker, og lagt lag på lag med græssiden nedad omkring en eller
flere træ- eller stenbyggede kister eller urner (Jensen 2002:158-159). Højene blev både opført i ældre og
yngre bronzealder (ca. 1700-500 f. Kr.), men der er en tendens til, at mindre høje ofte er fra yngre
bronzealder eller ældre jernalder (Jensen 2002: 149-150). I landskabet omkring gravhøjene lå der igennem
både yngre stenalder, bronzealder og jernalder aflange stolpesatte huse med lerklinede vægge. Spor efter
husene og de mange dagligdagsaktiviteter, så som landbrug, fiskeri, jagt samt redskabs- og madfremstilling,
er i projektarealet i mange tilfælde dokumenteret som løsfund i den pløjede markoverflade og som
stolpehuller og gruber ved arkæologiske udgravninger og mindre anlægsarbejder. Fra yngre stenalder og
yngre bronzealder kendes desuden ofringer af rituel karakter, som for eksempel det oppløjede depotfund
af bronzesmykker og redskaber fra yngre bronzealder i område II. Det peger på, at der har været en
udnyttelse, markering og konceptuel forståelse af hele landskabet, og at det kan forventes at der findes
spor efter dette i projektarealet.
Fra ældre stenalder er der derimod kun gjort få fund i og omkring projektarealet. Jens Nielsen og andre
medlemmer af Kalundborg Arkæologiforenings har ved en stor rekognoscering omkring Tranemosen i
slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne påvist flere koncentrationer af genstande der sandsynligvis
repræsenterer bopladser (Jensen Tranmose rekognoscering). Deriblandt er en mindre samling
flintgenstande der teknologisk vurderes at kunne tilskrives federmesserkulturen (ca. 12.000-11.500 f Kr.)
Fra området omkring Vollerup stammer ligeledes en pilespids fra Brommekulturen (ca. 11.500-10.500).
Løsfund kendes også fra maglemosekulturen (ca. 8900-6400 f. Kr.), ligesom der i området ved Saltbæg Vig
kendes til flere pladser fra Kongemose (6400-5400 f. Kr.) og ertebøllekulturen (5400-3900 f. Kr.) (Jensen
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2013b: 27-41). I den inderste del af den nu fossile Kalundborg fjord, i projektets kystarealer og i
moseområder som f.eks. ved Tranemosen, er der særlig mulighed for at påtræffe strukturer fra ældre og
yngre stenalder.
I den sydvestlige del af projektarealet ved område IV, vest for Melby, er der udgravet dele af et større
beboelsesområde fra yngre jernalder og vikingetid. Beboelsen har sandsynligvis bestået af en indhegnet
central boplads, der har ligget på den bortgravede naturlige bakke Krydsbjerg (Bican 2009). Også fra den
lidt yngre del af jernalderen, yngre romersk jernalder (ca. 200-400 e. Kr.), er der dokumenteret større
bebyggelsesspor i form af seks huse en smule længere mod vest (KAM2009006). Jernalderbebyggelsen på
projektarealet afspejler dermed dele af en større bebyggelse igennem jernalderen ud for den sydvestlige
del af Kalundborg.
Projektarealet passerer endelig tæt ved og indeslutter en række landsbyer hvis -strup endelse antyder at de
er anlagt i middelalderen. Omkring landsbyerne er der flere beskyttede sten- og jorddiger, der
repræsenterer ældre markeringer af skel og ejendomsforhold i landskabet. Ved et eventuelt anlægsarbejde
tæt ved landsbyernes nuværende udstrækning, kan der påtræffes spor efter beboelse fra middelalder og
nyere tid.
Også igennem den yngre del af historien er der flere nedslagspunkter af interesse for den fælles nationale
historie omkring projektarealet. De mange landsbykirker, hvoraf flere er i romansk stil, står markant som
pejlemærker i landskabet. Kalundborg kommune er også rig på godser og herregårde, hvoraf især
Lerchenborg på halvøen Asnæs har bevaret sit herregårdsmiljø, som dominerer området. Dertil er der i
bygningerne repræsenteret forskellige arkitektoniske perioder, bl.a. en lang række eksempler på Bedre
Byggeskik. En del landsbyer samt Kalundborg by har desuden bevaret et oprindeligt præg, og er derfor
udpeget som kulturmiljøer.
Bebyggelsen på Røsnæs består hovedsageligt af landbrugsejendomme, landsbyer og sommerhuse.
Området byder på en rig kulturhistorie med bl.a. flere militære anlæg, der strækker sig fra Svenske Krigene
(1563-1720), i form af Skansen på sydsiden af spidsen, og frem til den Kolde Krig med radarbunkeren på
Vågehøj. Området indeholder flere udpegede kulturmiljøer og områder med kulturhistoriske
bevaringsværdier.
Det anbefales fra kommunens side at bibeholde det åbne landskab, med udsigt over Kalundborg Fjord og
Storebælt, og at nye bygninger og anlæg placeres lavt i terrænet.
Asnæshalvøen domineres af godset Lerchenborg, herregårdslandskabet, de to større skovområder
Vesterskov og Forskov, husmandsstederne, samt den tungere industri i det nordøstlige hjørne. Det
anbefales fra kommunens side at nye anlæg eller bebyggelse skal tage hensyn til de historiske strukturer,
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samt fredede stendiger. Hele området er opdelt i 3 udpegede kulturmiljøer: Husmandsbebyggelser omkring
Lerchenborg, Lerchenborg gods og Asnæs Dyrehave på den yderste spids.

Fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer
Den systematiske registrering af fortidsminder i Danmark begyndte i 1807, men interessen for de synlige
fortidsminder startede langt tidligere (Henningsen 2010 & Kaul 2010). I begyndelsen af 1900-tallet blev
mange gravhøje fjernet, hvilket førte til en fredning af de synlige fortidsminder ved Naturfredningsloven i
1937 (Nielsen 1987).
Der er i alt 12 fredede fortidsminder på projektarealet. Heraf ligger to inden for projektområdet mens det
for de øvrige 10 alene er fortidsmindebeskyttelseslinjen der falder inden for projektområdet.
Fortidsmindernes definerede fysiske udstrækning og beskyttelseslinjen fremgår af bilag 3 og GIS-bilagene:
FortidsmindeFredede.TAB og Fortidsmindebeskyttelseslinje.TAB.
For de fredede fortidsminder gælder, at der ikke må foretages dyrkning eller ændringer i en zone på 2
meter uden om den konkrete afgrænsning jf. Museumslovens §29. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra
beskyttelsen og gives tilladelse til ændringer. Dispensationsmyndigheden er Kulturstyrelsen. For
fortidsmindebeskyttelseslinjer gælder, at der ikke må foretages tilstandsændringer uden dispensation jf.
Museumslovens §29. Dispensationsmyndigheden er kommunen.

Beskyttede sten- og jorddiger
Der er adskillige beskyttede sten- og jordbyggede diger på arealet, særligt i den nordlige del (se bilag 4 og
GIS bilaget BeskyttedeStenogJordDiger.TAB). Digerne repræsenterer ældre markeringer af skel og
ejendomsforhold i landskabet, og er beskyttede fordi de vidner om kulturlandskabets og landbrugets
udvikling og historie (Kulturarvsstyrelsen 2009). De ældste diger i Danmark er ejerlavsskel og skel der
afgrænser byens marker fra overdrev. En del af disse diger er sandsynligvis etableret i jernalder og
vikingetid samt i starten af middelalderen. I slutningen af 1400-tallet begyndte udskiftningen af hovedgårde
fra landsbyerne, hvilket krævede nye ejendomsskel blandt andet som markering af den skattefri
hovedgårdsjord og den skattepligtige bondejord (Kulturarvsstyrelsen 2009). Størstedelen af de bevarede
diger i dag er de lange lige diger, der stammer fra udskiftningen i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen
af 1800-tallet. Her flyttede de fleste bønder gården ud fra landsbyen til den jord de fik tildelt. Også
skovdigerne er overvejende anlagt i begyndelsen af 1800-tallet (Kulturarvsstyrelsen 2009). Der må ikke
foretages ændringer i tilstanden af sten-og jorddiger uden dispensation (Museumslovens kapitel 8a, §29a).
Dispensationsmyndigheden er Kommunen.
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Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk dokumentation af evt. dispenserede gennemgravninger
inkl. ca. 10 meter på hver side, hvor der kan forekomme grøftanlæg og ældre forløb. Dokumentationen
består af en registrering af tilstanden før gennemgravningen, en fladeafrømning i tracéet på begge sider og
en dokumentation af digets opbygning ved profildokumentation - samt evt. udtagning af prøver fra de
bevarede, ældre jordlag under diget. Under diget kan der være bevaret dyrkningslag med velbevaret pollen
og makrofossil fra det ældre landbrug før fællesskabstiden, som vi ellers kun påtræffer i f.eks.
sandflugtsområder.

Kulturarvsarealer
Der er udpeget i alt tre kulturarvsarealer i området omkring Kalundborg, Røsnæs og Asnæs. Ingen af de tre
udvalgte områder berør projektarealet direkte, men visse forhold i de tre arealer har generel betydning for
området. Begrebet kulturarvsareal betegner udvalgte kulturhistoriske interesseområder af regional eller
national betydning, med væsentlige skjulte fortidsminder
(http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/laes-mere/kulturarvsarealer).
De tre arealer dækker:
1) Kalundborg middelalderby med bybefæstning, nedlagt sognekirke, kloster, spedalskhedshospital
samt jernaldergravfelt.
Den befæstede bydel, Højbyen, udgør en af landets få befæstede bydannelser fra slutningen af 1100
årene og begyndelsen af 1200 årene. Den er opstået i læ af en af de såkaldte rigsborge, der blev
grundlagt omkring 1170 på et lille isoleret bakkedrag ud til naturhavnen Hærvig/Houget, som var
samlingssted for ledingsflåden. Esbern Snare af Hvideslægten menes at stå bag opførelse af borg og
by, der i 1100 og 1200 årene var en af hovedhjørnestenene i slægtens besiddelser og
magtpositioner på Sjælland. Borg og by blev udbygget og forstærket i løbet af 1300 årene til en
forsvarsmæssig enhed og dannede en af landets stærkest befæstede byer, beskyttet af en kraftig
ringmur, af en opstemning af Munkesøen i nord samt af vandgrave mod øst, vest og syd. Det i
senmiddelalderen omtalte Kalundborg Slot er identisk med den østligste af Kalundborgs to borge.
Slottet og befæstningen blev ødelagt af svenskerne i 1658-60 (Kulturarvsareal Kalundborg).
2) Asnæs Forskov. Fossilt landskabsområde som grundet kontinuerlig skovvækst formentligt gennem
århundreder, har givet gode betingelser for bevaring af et markant antal gravanlæg fra neolitikum
og yngre bronzealder. Asnæs Forskov er således sammen med Asnæs Vesterskov et af de få steder i
landet, hvor man fortsat kan få indtryk af den massive forekomst af gravanlæg, som tidligere har
ligget strøet ud i landskabet, men som i stort tal er forsvundet i kraft af den intensive landbrugsdrift.
(Kulturarvsareal Asnæs Forskov).
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3) Asnæs Vesterskov. Flinthuggerpladser fra neolitisk tid, rigdomscenter fra yngre bronzealder og
maritimt pejlemærke fra vikingetid. Langs strandkanten rundt om spidsen af Asnæs-halvøen
forekommer et stort antal flinthuggerpladser fra bondestenalderen. Store grupper af mellemstore
og små gravhøje fra bronzealderen er i lighed med Asnæs Forskov bevaret på denne del af halvøen,
som har ligget under skov i århundreder. Højgrupperne konstituerer i kombination med et
betydeligt antal jordfaste skålgrubesten og kystnære bopladsfund et rigdomscenter i yngre
bronzealder. Et depotfund fra vikingetid på spidsen af Asnæs i kombination med skriftlige kilder, der
belyser vikingetidens sejlruter, understreger Asnæshalvøen som et vigtigt pejlemærke for
vikingetidens maritime handelsruter mellem Nordskandinavien og Østersøregionen.
(Kulturarvsareal Asnæs Vesterskov).
Den store forekomst af bevarede gravhøje i Asnæs Forskov og Vesterskov afspejler et landskabsbillede som
i nogen grad også har præget særligt område I-III af projektarealet. I disse områder har den intensive
landbrugsdrift medført, at et stort antal gravhøje er sløjfet, men i variende omfang stadig kan være bevaret
under muldoverfladen. For kulturarvsarealernes udstrækning se bilag 5 og Gis bilaget
Kulturarvsarealer.TAB.

Nyere tid

Kalundborg Kommune har i samråd med Kalundborg Museum udpeget en række områder af særlig
kulturhistorisk interesse. I Kommuneplanen 2013-2024 er der udstukket en række anbefalinger for disse
områders beskyttelse og bevarelse i forbindelse med byudvikling. Det gælder kommunens Kulturmiljøer,
områder med Kulturhistoriske bevaringsværdier og Bevaringsværdige landskaber. Anbefalingerne
gennemgås nedenfor, mens de enkelte områder bliver behandlet ved en gennemgang af projektarealet.
For områdernes udstrækning se bilag 5 og GIS bilag Bevaringsvaerdige_landskaber.TAB,
Kulturhistoriske_bevaringsvaerdier.TAB og Vaerdifulde_kulturmiljoer.TAB.

Kulturmiljøer
Et kulturmiljø skal forstås som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige
træk af den samfundsmæssige udvikling (http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/planlaegning/kulturmiljoe/).
Kalundborg kommune har udpeget en række kulturmiljøer indenfor både by- og landzoner, hvis
kulturhistoriske værdi er af sådan en art, at de skal sikres mod en evt. forringelse af oplevelsen omkring
dem, eller at de langsomt forsvinder. Der kan være tale om hele landsbyer, havneområder,
bygninger/anlæg af særlig arkitektonisk værdi eller kulturhistorisk betydning m.m. Miljøerne udpeges både
ud fra formidlingsmæssige årsager, men også for at sikre at de, grundet byudvikling, nedrivning, til- og
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ombygning eller placering af større industri anlæg o.a., ikke skæmmes eller ødelægges. I forbindelse med
ansøgning om ovennævnte tiltag inden for et kulturmiljø, vil kommunen overveje hvorvidt projektet vil
svække de kulturhistoriske bevaringsværdier.
Det planlagte projektareal kommer igennem 2 kulturmiljøer (Husmandsbebyggelser omkring Lerchenborg
og Lerchenborg) og passerer tæt forbi 2 mere (landsbyerne Ågerup og Kåstrup).

Kulturhistoriske bevaringsværdier
Kalundborg kommune har udpeget en række områder med kulturhistoriske bevaringsværdier og beskrevet
disse i kommuneplanen 2013-2024. Disse områder er udpeget til at sikre de fredede og bevaringsværdige
bygninger i kommunen, samt at danne beskyttelsesområder for kirkerne og deres omgivelser. Herved sikres
oplevelsen omkring kirkernes markante placering i landskabet. Rent kulturhistorisk har kirkerne fungeret
som pejlemærker for vejfarende, og det er derfor ønskeligt at de er sigtbare i landskabet. Ved at udpege et
område omkring kirkerne sikres det, at der ikke bebygges på en uhensigtsmæssigt måde, der kan skæmme
den landskabelige betydning.
Kalundborgs kommuneplan 2013-2024 fordrer at:
6.11.3 Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende samt skovrejsning må ikke ske på
arealer udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller
såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer.
6.11.4 Ved væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og lignende, skal det
sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.
http://www.kp2013.kalundborg.dk/By_og_landskab/Natur_og_kultur/Kulturhistoriske_bevaringsv%C3%A6rdier.aspx

Inden for projektarealet er der 2 områder med kulturhistorisk bevaringsværdi: Raklev og Tømmerup Kirke.

Bevaringsværdige landskaber
Kalundborg kommune indeholder en stor mængde landskabsværdier, som der ved byudvikling og
bebyggelse af anlæg eller lignende skal tages hensyn til. Samspillet mellem landskabet og kulturmiljøerne
skønnes at være uhyre vigtig i forhold til livskvalitet og oplevelser for borgerne. Kommunen har udpeget 10
områder som Særligt Værdifulde Landskaber om hvilke det i Kalundborgs kommuneplan 2013-2024 hedder
at: 6.6.3 I SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDSKABER kan der kun opføres ikke erhvervsmæssigt nødvendigt
byggeri eller ske ændringer i arealanvendelsen, såfremt det ikke påvirker landskabets karakter og
oplevelsesmuligheder negativt og under hensyn til det enkelte karakterområdes nøglekarakteristika og
tilhørende anbefalinger (http://www.kp2013.kalundborg.dk/By_og_landskab/Natur_og_kultur/Landskab.aspx).
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To af disse områder er endvidere udpeget som Bevaringsværdige landskaber og begge falder inden for
projektarealet. Dette gælder Røsnæs og Asnæs (der som landskabskarakterområde er benævnt
Lerchenborg).

Mindesten
Inden for Kalundborg Kommune findes en lang række mindesten for Genforeningen i 1920 og Befrielsen i
1945. Genforeningsstenene er ofte rejst på initiativ af foreninger, komitéer eller enkeltpersoner, mens
befrielsesmindesten normalt er rejst af sognet (Adriansen, 2010, s. 186-7). Der er registeret én mindesten
inden for projektarealet i Kulturstyrelsens fortidsmindedatabase Fund og Fortidsminder. Det gælder et
mindesmærke for befrielsen 5. maj 1945 opsat i Kallerup på resterne efter den sløjfede langdysse
Smededyssen (Sognenr. 030103, sb. 34). Det er sandsynligvis dyssens dæksten, der er anvendt til
mindesmærket (Nielsen 2013b: 73-74).
Flere mindesten kan meget vel forekomme inden for det planlagte projektareal. På nuværende tidspunkt
findes der ikke en fuldkommen oversigt over dem. Stenene vil imidlertid oftest være placeret centralt (for
eksempel i vejkryds, ved kirker eller forsamlingshuse) og burde derfor ikke komme i karambolage med
projektet, men det må forventes, at der udvises hensyn til disse. Pleje og vedligeholdelse af mindesten er
sædvanligvis overdraget til kommunen, hvorfor det vil være tilrådeligt at henvende sig til denne i
tvivlsspørgsmål.
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Område I – Røsnæs sogn
Område I dækker den del af det samlede areal der forløber i Røsnæs sogn. Her er der registreret 25
lokaliteter i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder samt to fredningszoner fra gravhøje udenfor
området, men hvor fredningszonen går ind i området. Af disse lokaliteter består 13 af sløjfede gravhøje,
mens 12 er enkeltfund fra stenalder og jernalder. I forbindelse med analysen er der, ud fra aftegninger på
Original 1 kort, blevet registreret yderligere to gravhøje i området således at det samlede antal sløjfede
gravhøje på arealet er 15.

Sb. 29

Sb. 114

Sb. 113

Sb. 24

Sb. 129

Sb. 25

Sb. 110

Sb. 109

Sb. 30

Kalundborg
Sb. 82

Sb. 81
Sb. 45
Sb. 35

Sb. 83

Sb. 37

Sb. 264
Sb. 43

Sb 101

Sb 140

Sb. 199

Figur 4: Område I (rødt areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje(blå), enkeltfund og udgravninger (gul).
Baggrundskort ©KMS

Gravhøje
Af de sløjfede gravhøje dateres 3 megalitgrave til stenalderen, to rundhøje til bronzealderen mens 10
gravhøje dateres bredt til oldtid. I enkelte af gravene er der genbegravelser i højenes fyld eller kammer fra
perioder yngre end anlæggelsestidspunktet. Der er ikke nogen fredede gravhøje i område I, men i to
tilfælde går fredede gravhøjes beskyttelseszoner ind i den sydlige del af arealet (se figur 4).
16

Beskyttelseszonen på 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse omfatter, at der ikke må foretages
ændringer i tilstanden indenfor zonen.
Bevaringsgraden af de 15 sløjfede gravhøje er usikker. På LiDARkort ses der en pæn markering af den
sløjfede megalitgrav Øreshøj sb. 24, hvilket antyder, at en del af højfylden fra denne grav er bevaret. I
sognebeskriverne fra 1881 står der om højen, at der her har været ”et anseligt Stenaldergravkammer”.
Ud over de registrerede gravhøje i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder, er der registreret to
”nye” gravhøje ud fra aftegninger på Original 1 kort. De ligger ved den sløjfede gravhøj sb. 35, der ifølge
herredsberejsningen i 1881 betegnes som en meget anselig høj, der indesluttede flere urner med
Bronzesager. På O1 kortet er der aftegnet yderligere to gravhøje på den naturlige højderyg.

Figur 5: De to nyregistrerede gravhøje ses tydeligt markeret på Original1 kort fra ca. 1800 omkring højen sb. 35 (tv).
På LiDARkort ses de tre høje på en smal naturlig højderyg (th). © KMS & Geodatastyrelsen

Enkeltfund og udgravninger
Enkeltfund og udgravninger er markeret som gule cirkler på figur 4. De repræsenterer først og fremmest
spor efter beboelse, transport og håndværksaktiviteter. I område I i Røsnæs sogn, er der 12 lokaliteter med
registrerede enkeltfund, og der er ikke tidligere foretaget arkæologiske udgravninger. Enkeltfundene
udgøres af ti fund af genstande fra stenalderen, et fund med genstande fra både stenalder og jernalder
samt et fund af en (nu kasseret) stammebåd (sb. 264).
Enkeltfundene fra stenalderen består overordnet af opsamlede redskaber og flintafslag fra yngre stenalder
(ca. 3950-1700 f. Kr.). Den tilvirkede flint er oftest opsamlet i koncentrationer, der sandsynligvis
repræsenterer mindre bopladser. Det må derfor forventes, at der ved et eventuelt anlægsarbejde vil være
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bevaret spor efter beboelse her. Det samme gør sig gældende for sb. 129 hvor der ud over en flintøkse også
fandtes keramikskår fra jernalderen. I mosen mellem sb. 81 og 82 er der i 1953 foretaget opsamlinger af
flintaffald, formodentlig repræsenterende et bopladsområde.
På lokaliteten sb. 264 blev der i en mose i 1956 optaget en formodet stammebåd samt knogler fra mindst
tre mennesker, såvel som dyreknogler og keramik fra ældre jernalder. Stammebåden blev imidlertid i 1996
kasseret som værende en naturlig flækket hul stamme. Menneskeknoglerne og bopladsaffaldet fundet på
lokaliteten tyder på, at der sandsynligvis kan være andre arkæologiske interesser omkring det endnu
eksisterende lille vådområde.

Besigtigelser og rekognosceringer
Arealets to kyststrækninger har ikke tidligere
været besigtiget med kulturhistorisk
dokumentation for øje. Ved kysten omkring
Røsnæs og Asnæs generelt, er der flere steder
fundet spor efter forhistorisk bebyggelse og
grave i de eroderede kystskrænter (Nielsen
2013a:14-19; Nielsen 2013b:14-16). Langs
nordsiden af Røsnæs, vest for A1, har
Kalundborg arkæologiforening blandt andet

Figur 6: Kulturlag i skrænten på nordsiden af Røsnæs. Foto:
Kalundborg Arkæologiforening

dokumenteret kulturlag fra forskellige horisonter i de eroderede skrænter (se figur 6). De to steder hvor
område I ligger langs kysten, er betegnet henholdsvis A1 og A2 (se bilag 6), og blev besigtiget den 30. juli
2014.
A1) I kystområdet ved A1 er der en forholdsvis stejl skrænt, der går op i kote 7-10 bag den flade, stenede
forstrand og det let stigende græsbevoksede område mellem sand og skrænt. Den bevoksede skrænt ligger
ca. 50 meter bag den nuværende vandkantslinje, og viste ikke tegn på erosion. Det var derfor ikke muligt at
afgøre, om der er spor efter forhistorisk aktivitet i skræntens lagdeling. Bag skrænten fremstår et
højtliggende kupperet landskab med flade bakketoppe i kote 15-25 hvorimellem er lavninger i kote 10-12.
På Original1 kort er lavningerne optegnet som små vådområder mellem bakketoppene. I kanten af den
nyhøstede mark i den nordlige del af A1, blev der ved besigtigelsen iagttaget enkelte flintafslag, der ikke
blev hjemtaget. Landet har hævet sig i forhold til det maksimale havniveau omkring 4000 f. Kr. og der kan
derfor være mulighed for at påtræffe spor efter maritime aktiviteter i form af f.eks. fiskegærder. De
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topografiske forhold med flade bakketoppe og spredte småsøer bag skrænten sandsynliggør, at der er spor
efter forhistorisk aktivitet eller bosættelse på de dyrkede marker bag skrænten.

Figur 7: A1 - Den bevoksede skrænt bag stranden (tv) og det kuperede bakkelandskab bag skrænten (th). Foto:
Museum Vestsjælland

A2) På areal 2 er der en
forholdsvis flad stigning fra den
ca. 20 meter brede strand til
marken bag den tilvoksede klit,
der ligesom den første del af
den bagvedliggende mark kun
ligger i kote 2,5. På marken
umiddelbart bag klitterne er
der en mørk lavning med
mange strandsten der antyder,
at vandet tidligere har gået
herind. Ved besigtigelsen blev
der iagttaget enkelte flintafslag
og en knækket flintflække på

Figur 8: Omkring bakketoppen ses på højdekort lavtliggende områder der
sandsynligvis tidligere har stået under vand. ©Geodatastyrelsen

http://labs.septima.dk/dhm14/map.html#10/55.7334/11.0183

den nyhøstede mark kort bag klitterne. Genstandene blev ikke hjemtaget. Syd for lavningen begynder et
fladt bakkedrag, der stiger 10 meter til kote 12,5. På højdemodellen fra 2014 ses det tydeligt, hvordan der
har gået vand ind omkring det flade bakkedrag i de lavtliggende områder ud mod vandet. Det giver
mulighed for bevaret arkæologisk materiale i våd tilstand, hvilket i det kystnære område kan betyde risiko
for f. eks. bevarede spor af fiskepladser m.v. fra ældre og yngre stenalder. Grundet de topografiske forhold
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med flade bakketoppe og lavninger er det desuden sandsynligt, at der vil være spor efter forhistorisk
aktivitet eller beboelse i området.

Figur 9: A2 - Den flade strand og bevoksede klit (tv). Bakkedrag og lavning med strandsten (th). Foto: Museum
Vestsjælland

A3) Nord for landsbyen
Kongstrup er et
marknavn på Original1
kort betegnet tofteagre
(A3). Stednavnet
påpeger en ældre tofte
nord for landsbyen.
Navnedannelsen tofte
går tilbage til ca. 7501250 e. Kr., mens
endelsen -strup peger
på, at bebyggelsen er

Figur 10: A3 set fra nord og ned mod Kongstrup. Foto: Museum Vestsjælland

anlagt mellem 850-1350 e. Kr. (Jørgensen 2008). Den 18. august 2014 blev arealet besigtiget med en
mindre rekognoscering og detektorafsøgning på baggrund af nærværende analyse. Ved rekognosceringen
fremstod området som stubmark, hvorfor der ikke var gode forudsætninger for at identificere eventuelle
genstande så som tegl og keramik i jorden. Den nordligste del af arealet blev undersøgt med metaldetektor
i øst-vestgående rækker med ca. 4 meters mellemrum. Der blev ikke fundet metal eller andre fund af
kulturhistorisk interesse, hvorfor der sandsynligvis er tale om marker til landsbyen og området ikke på
denne baggrund vurderes at udgøre en særskilt omkostningstung karakter.
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Kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier
Projektarealet falder ikke inden for nogle udpegede kulturmiljøer eller områder med kulturhistoriske
bevaringsværdier. Lige nord for projektarealet passeres Ågerup landsby der er udpeget som kulturmiljø,
men der er ingen overlap.

Sammenfatning - arkæologisk potentiale/sårbarhed i område I
På baggrund af de ovenstående lokaliteter er der udarbejdet et kort over arealer af væsentlig eller
potentiel væsentlig kulturhistorisk karakter. Det er særligt de kystnære områder og områder omkring
sløjfede gravhøje, lokaliteter med spor efter bebyggelse fra yngre stenalder og jernalder og beskyttede
diger, der udgør et stort arkæologisk potentiale. De registrerede beboelsesspor repræsenterer
sandsynligvis bopladser, der afspejler en generel høj beboelsesgrad igennem forhistorien i området, og det
må forventes at der ved en arkæologisk forundersøgelse vil påtræffes yderligere spor efter beboelse og
andre aktiviteter i det gule potentiale 1 område.
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Figur 11: Sårbarhedsvurdering for område I. For beskrivelse af områderne se figur 2 og 3.
Baggrundskort ©Geodatastyrelsen
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Område II – Raklev og Kalundborg sogne
Område II er beliggende i Raklev sogn, hvorom der i Trap Danmark beskrives: Ikke mange sogne i Sjælland
har været rigere paa Oldtidsminder end dette sogn, hvor der er talt c. 45 Stengrave og 125 gravhøje (Trap
bind II s. 518-519). Senere opgørelser der bygger på en række skriftlige kilder viser, at der i sognet har
været mindst 58 dysser hvoraf 47 i dag er sløjfede (Nielsen 2013b:72).
I Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder, er der registreret 42 lokaliteter i projektarealets forløb
gennem Raklev og Kalundborg sogne. De udgøres af én fredet gravhøj, 26 sløjfede gravhøje, 10 lokaliteter
med enkeltfund samt fire udgravninger. Dertil er der seks fredningszoner fra gravhøje udenfor området,
men hvor fredningszonen går ind i området. I forbindelse med analysen er der, ud fra aftegninger på
Original1 kort, registreret endnu fire gravhøje i området. Det samlede antal sløjfede gravhøje på arealet er
derfor 30.

Sb. 45

b. 35

Sb. 83
Sb. 264

Sb. 43

Sb 101

Sb. 254
Sb 9

Sb 140

Sb. 56

Sb. 199
Sb. 386

Sb. 54
Sb. 48
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Sb. 207
Sb. 346
384

Kalundborg
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152

352

Sb. 381

Sb. 71

Sb. 80
Sb. 380

Sb. 77
Sb 72
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Sb
Sb.

Sb. 78

Figur 12: Område II (orange areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje (blå), enkeltfund og udgravninger (gul),
og beskyttelseszoner (pink streg)
Baggrundskort©KMS
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Gravhøje
Af de sløjfede gravhøje kan 10 megalitgrave knyttes til yngre stenalder, 4 rundhøje til bronzealder, mens 12
gravhøje dateres bredt til oldtid. Urner fra jernalderen er sekundært placeret i fylden i enkelte af de ældre
høje. Kun én fredet gravhøj er beliggende i område II. Det gælder langdyssen Egely (030103-155), der har
rester af et kammer i midten og randsten omkring. Langdyssen er fra den tidlige bondestenalder og på
kammerets endesten mod vest, ses der mindst 8 skåltegn, sandsynligvis indhugget i bronzealderen.
Langdyssen er restaureret og blev fredet i 1934. Omkring den fredede langdysse går en beskyttelseszone på
100 meter fra fortidsmindets ydergrænse. Tilsvarende beskyttelseszoner går ind i projektarealet seks
steder, hvor fredede gravhøje er beliggende udenfor arealet (se figur 12). Der må ikke foretages ændringer
i tilstanden indenfor beskyttelseszonerne.
Megalitgrave udgøres af henholdsvis dysser fra den ældste del af yngre stenalder (ca. 3950-3400 f. Kr.) og
jættestuer fra den yngre del (ca. 3400-2800 f. Kr.). For de sløjfede og dermed ødelagte gravhøje er der kun
sparsomme oplysninger om deres karakter. Enkelte af de sløjfede gravhøje ses endnu på LiDARkort som
små ”knoplignende” forhøjninger, mens andre ikke er identificerbare på hverken højdekort eller ortofotos,
hvilket vidner om en varierende bevaringsgrad.

Enkeltfund og udgravninger
Enkeltfund og udgravninger er markeret som gule pletter på figur 12. De repræsenterer først og fremmest
spor efter beboelse, transport og håndværksaktiviteter. I område II, i Raklev og Kalundborg sogne, er der 10
lokaliteter med registrerede enkeltfund, og der er foretaget fire arkæologiske udgravninger (sb. 352, sb.
374 & Sb. 380-381). Enkeltfundene udgøres af seks fund af genstande fra stenalder, et depotfund fra yngre
bronzealder, et fund fra jernalder, et fund af keramik der dateres bredt til oldtid samt en udhulet
egestamme der i 1939 antoges at være en stammebåd, men som formodenlig er hult naturtræ (sb. 199).
Derudover er der foretaget en systematisk rekognoscering i området i den vestlige og sydlige del af
Tranemose over en årrække (Nielsen Tranemose rekognoscering:1-2). De arkæologiske enkeltfund,
udgravninger og rekognosceringer viser en tidsmæssig spredning i yngre stenalder (ca. 3950-1700 f. Kr.),
yngre bronzealder (ca. 1100-500 f. Kr.) og ældre romersk jernalder (ca. 1-175 e. kr.).
Yngre stenalder er, ud over de sløjfede stendysser der er nævnt ovenfor, først og fremmest repræsenteret
ved enkeltfund. Ved rekognosceringen omkring Tranemose var det absolute tyngdepunkt yngre stenalder,
hvorfra der indenfor arealet blev identificeret 7 koncentrationer af flintgenstande sydvest for Tranemose
og fire syd for mosen. Hver især repræsenterer koncentrationerne sandsynligvis mindre bopladsområder.
Enkeltfundene består overordnet af slebne flintøkser, skrabere og flintafslag. Blandt genstandene vest for
Kallerup er desuden en tapkølle af grønsten, der blev indleveret til Kalundborg Museum i 1908 (sb. 293).
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Tapkøllen er en forholdsvis sjælden genstandstype, der kan være nedlagt i marken som et offerfund
(Nielsen 2013b:86-87). Ved udgravningen nær Nostrup i forbindelse med anlæggelse af golfbanen i den
vestlige del af område II, blev der afdækket bosættelsesspor i form af affaldsgruber med keramik fra
perioden (sb. 374).
Fra bronzealder er der, ud over de ovenfor nævnte gravhøje i område II, både bopladsspor fra udgravninger
og et oppløjet depotfund. I rekognosceringerne syd fra Tranemose blev der identificeret to pladser fra
yngre bronzealder. Pladserne blev efterfølgende delvist udgravet, hvorved der fremkom henholdsvis et
kulturlag (sb. 352) og flere affaldsgruber med genstandsmateriale i form af keramik, dyreknogler og stenog benredskaber (sb. 381). Ca. 1,3 km sydøst herfor blev der ligeledes foretaget en udgravning af
bosættelse fra yngre bronzealder i forbindelse med grusgravning syd for Gåsetofte (sb. 380). Nordøst for
Ellede fremkom der ved detektorafsøgning i 2004 en bronzecelt, en pincet og et fragment af en armring fra
yngre bronzealder. Genstandene formodes at stamme fra et oppløjet depotfund (Sb. 422).
Perioden ældre romersk jernalder er repræsenteret ved henholdsvis et enkeltfund og ved en egentlig
arkæologisk udgravning, der ligger med små 2 km’s mellemrum i den sydvestlige del af område II. Det
gælder enkeltfund af keramikskår med facetteret rand og dyreknogler nær Kallerup (sb. 346) og
affaldsgruber fra udgravningen Nostrup Huse (sb. 375).

Besigtigelser og rekognosceringer
I forbindelse med indeværende
analyse blev der foretaget tre
besigtigelser og rekognosceringer i
område II på areal 4-6 (se bilag 6).
A4) Umiddelbart sydøst for
Nostrupgård fremtræder en tydelig
rund bakketop på LiDAR kort og
luftfottos i kote 30. Raklev sogn er et
af de mest fortidsminderige sogne
på Sjælland, med et stort antal
sløjfede gravhøje, ofte placeret på
naturlige forhøjninger i terrænet.

Figur 13: A4 - Bakketoppen (i forgrunden) med udsigt mod nord over
havet. Foto: Museum Vestsjælland
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Ved besigtigelsen kunne der ikke konstateres spor efter sløjfede gravhøje på toppen af den naturlige
bakketop.

A5) Syd for landsbyen Kallerup ses på Original1 kort en mark med navnet Toftstykker og vest herfor den
runde forhøjning Sølvbjerg i kote 15. Kallerup landsby benævnes i 1231 som Calæthorp (Krak Danmark Bind
II). Navnedannelsen tofte går tilbage til vikingetiden, mens endelsen -rup peger på, at bebyggelsen er anlagt
mellem 850-1350 e. Kr. (Jørgensen 2008). Sølvbjerg ses på original 1 kort som en let oval forhøjning med
en diameter på ca. 56 meter, og navnet kan have mange betydninger, deriblandt referere til fund af sølv. På
LiDAR kort fremstår den som en rund forhøjning. I august 2014 blev arealet besigtiget ved en mindre
rekognoscering og detektorafsøgning på baggrund af nærværende analyse. Detektorafsøgningen blev
foretaget i den østlige side af Sølvbjerg i nord-sydgående rækker med ca. 4 meters mellemrum. Der blev
ved afsøgningen ikke gjort fund af metal af kulturhistorisk interesse. En lokal detektorfører har tidligere
undersøgt markerne ved både Sølvbjerg og toftestykker med samme resultat. Det peger på, at toftenavnet
refererer til marker til landsbyen Kallerup, ligesom marknavnet Sølvbjerg sandsynligvis ikke refererer til
fund af metal.
A6) Omkring Tranemose er et marknavn på Original1 kort benævnt Sorte agre. Der er flere eksempler på, at
ældre benævnelser af dyrkede områder som sorte kan hentyde til oppløjede kulturlag fra
bebyggelsesområder ofte fra germansk jernalder og vikingetid ( ). Den pågældende mark og de
omkringliggende marker har ifølge sognebeskrivelserne fra 1881 været meget rig paa Høje og andre
antikvariske Mærkeligheder. Gravhøjene på marken er i dag sløjfede. Marken er blevet rekognosceret og
afsøgt med detektor af medlemmer af Kalundborg arkæologiforening uden fund efter forhistorisk aktivitet.
Det er derfor sandsynligt, at stednavnet snarere dækker over oppløjet mørk ”mosejord” fra de lavtliggende
områder ved tranemosen. På Original 1 kort er der tilsvarende aftegnet en del bevoksede vådområder ved
marken.

Kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier
Projektarealet falder ikke indenfor nogle kulturmiljøer, men passerer igennem et udpeget område med
kulturhistoriske bevaringsværdier:
Raklev kirke
Raklev kirke er opført i 1547 og fremstår med hvidkalket rektangulært langhus (1547), vesttårn (opført
samtidigt eller umiddelbart efter langhuset), sakristi på nordsiden (1578), samt et yngre våbenhus på
sydsiden. Kirken er placeret på en nordvendt bakkeskråning lidt nord for den gamle landsby Raklev, som i
25

dag er vokset sammen med Kalundborg som forstadskvarter. Kirken står i dag som et overgangsled mellem
villabebyggelserne og det åbne landskab. Kirken fremstår ikke dominerende i næromgivelserne men
markerer sig i fjernomgivelserne. Raklev Præstegård (1952) er desuden et eksempel på Bedre Byggeskik.

Sammenfatning - arkæologisk potentiale/sårbarhed i område II
På baggrund af de ovenstående lokaliteter er der udarbejdet et kort over arealer af væsentlig eller
potentiel væsentlig kulturhistorisk karakter. Det er særligt områder omkring sløjfede gravhøje og
beskyttede diger, der udgør et stort arkæologisk potentiale. Dertil kommer registreringer af et depotfund
fra yngre bronzealder samt beboelsesspor fra først og fremmest yngre stenalder, yngre bronzealder og
ældre jernalder, der sandsynligvis repræsenterer bopladser. Disse registreringer afspejler en generel høj
beboelsesgrad igennem forhistorien i området, og det må forventes at der ved en arkæologisk
forundersøgelse vil påtræffes yderligere spor efter beboelse og andre aktiviteter i det gule potentiale 1
område. Ved et eventuelt anlægsarbejde tæt ved landsbyen Kallerups nuværende udstrækning, kan der
påtræffes spor efter beboelse fra middelalder og nyere tid.
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Område III – Tømmerup sogn
Område III betegner den del af arealet der ligger i det tidligere Tømmerup sogn. Her er der registreret 22
lokaliteter i Fund og Fortidsminder samt én fredningszone fra en gravhøj udenfor området, men hvor
fredningszonen går ind i området. De 22
Sb. 80

lokaliteter består af én fredet gravhøj, ni
sløjfede gravhøje, samt ni enkeltfund og

Sb. 77
72

Sb. 24

Sb. 30
Sb. 76
Sb. 78

tre udgravninger. I forbindelse med
analysen, er der blevet registreret endnu

Sb. 144

Sb. 17

tre gravhøje i området ud fra aftegninger
på Original1 og 2 kort, således at der er i

Sb. 13

alt 12 sløjfede gravhøje på arealet.

Sb. 173

Sb. 174

Gravhøje

Kalundborg

Af gravhøjene i område III kan én fredet og
seks sløjfede megalitgrave henføres til
yngre stenalder, hvoraf der i én er en
genbegravelse fra romersk jernalder. Fra
bronzealder er der tre sløjfede rundhøje.

Sb. 102

Sb. 206

Sb. 4

Sb. 98

Den fredede runddysse sb. 29 ligger i kote

Sb. 194

27, 5 på toppen af den naturlige bakketop
Rungeløsebjerget i den nordlige del af
område III, hvoromkring der er en 100meters fredningszone. I dyssens kammer

Figur 15: Område III (grønt areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje(blå), enkeltfund og udgravninger (gul).
Baggrundskort ©KMS

er der fundet en sekundær begravelse fra
ældre romersk jernalder i form af
skeletdele og en lille keramikkop. På
samme bakketop er der registeret
yderligere tre sløjfede dysser og jættestuer fra yngre stenalder i kote 25 (sb. 24-25 & sb. 30). De øvrige
gravhøje fra yngre stenalder udgøres af én sløjfet dysse (sb. 13) og to ud af i alt fire sløjfede gravhøje der
ifølge herredsberejsningen i 1881 også skulle være dysser og ligge nord og syd for Lerchenborgvej (4a &
4b).
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Fra den sløjfede rundhøj
Maglehøj fra ældre bronzealder
(sb. 17) berettes det i
herredsberejsningen fra 1881, at
der i højen fandtes en stensat
kiste hvori lå et bronzesværd,
ligesom der berettes om urner
fra højfylden. De to sløjfede
gravhøje sb. 3a og 3b er ifølge
herredsberejsningen dysser fra
yngre stenalder. I forbindelse
med udgravningen sb. 162 i
1985, blev det forsøgt at
lokalisere de to gravhøje. På
deres formodede plads fandtes i
stedet to stensatte grave fra
yngre bronzealder.
I forbindelse med analysen, er
der blevet registreret yderligere
tre gravhøje i området ud fra

Figur 16: Original 1 kort fra ca. 1800 vest for Kåstrup. Herpå ses de ”nye”
sløjfede megalitgrave og rundhøj. © KMS

aftegninger på Original1 kort. Således er der i alt 12 sløjfede gravhøje på arealet. Det gælder to tydeligt
markerede megalitgrave fra yngre stenalder og en rundhøj sandsynligvis fra bronzealder, alle beliggende
vest og sydvest for Kåstrup (se figur 16)
I ét tilfælde, nordvestligt i område III, går en beskyttelseszone fra en fredet gravhøj uden for området ind i
projektarealet (se figur 15).

Enkeltfund og udgravninger
Enkeltfund og udgravninger er markeret som gule pletter på figur 15. De repræsenterer først og fremmest
spor efter beboelse, transport og håndværksaktiviteter. I område III i Tømmerup sogn, er der ni lokaliteter
med registrerede enkeltfund, og der er foretaget tre arkæologiske udgravninger (sb. 162, sb. 199 & sb.
206). De arkæologiske enkeltfund, udgravninger og rekognosceringer viser en tidsmæssig spredning i yngre
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stenalder (ca. 3950-1700 f. Kr.), yngre bronzealder (ca. 1100-500 f. Kr.) og romersk jernalder (ca. 1-375 e.
kr.).
Lokaliteterne udgøres af seks enkeltfund og et depotfund af genstande fra yngre stenalder, to enkeltfund
samt to udgravninger med genstande fra yngre bronzealder, to enkeltfund med keramik fra romersk
jernalder og en udgravning med
Ud over de sløjfede stendysser nævnt ovenfor, er yngre stenalder først og fremmest repræsenteret i
område III ved enkeltfund. Det gælder seks enkeltfund eller koncentrationer af især tyndnakkede økser,
afslag og skrabere, der hver især sandsynligvis repræsenterer mindre bopladser (sb. 80, sb. 97, sb. 98, sb.
102 & sb. 194). Derudover fremkom i 1917 et depotfund af 24 knogleperler under en stor sten i 1,05 meters
dybde ca. 500 meter nord for Kåstrup (sb. 64).
Fra yngre bronzealder er der, ud over de ovenfor nævnte gravhøje i område III, henholdsvis to lokaliteteter
med enkeltfund af flintgenstande og to udgravninger med bopladsspor. Enkeltfundene består af
opsamlinger af koncentrationer af flintgenstande, hvoriblandt der er typer fra yngre bronzealder (sb. 102 &
sb. 194). Koncentrationerne repræsenterer sandsynligvis mindre bopladser. De to udgravninger afdækkede
bosættelsesspor fra yngre bronzealder i form af affaldsgruber, kogegruber og stolpehuller (sb. 162 & 206).
Udgravningerne ligger med kun 200 meters afstand, og afspejler muligvis dele af et større
bebyggelsesmønster fra perioden i området.
Perioden romersk jernalder er repræsenteret ved to enkeltfund af keramik med facetteret og fortykket
rand. Fundene er gjort med 200 meters afstand sydvest for Kåstrup (sb. 173 &sb. 174). Det er sandsynligt,
at enkeltfundene repræsenterer bopladsspor.

Besigtigelser og rekognosceringer
A7) Tofteagre ved Kåstrup. Stednavnet påpeger en ældre tofte syd for landsbyen Kåstrup, der optræder på
O1 kort. Navnedannelsen tofte går tilbage til vikingetiden, mens endelsen -strup peger på at bebyggelsen er
anlagt mellem 850-1350 e. Kr. (Jørgensen 2008). I august 2014 blev der foretaget en mindre rekognoscering
og detektorafsøgning af arealet, der dog henlå som stubmark. Herved fremkom ingen fund af
kulturhistorisk interesse. Sandsynligvis er der tale om marker til landsbyen Kåstrup. Ved et eventuelt
anlægsarbejde tæt ved landsbyens nuværende udstrækning, kan der sandsynligvis påtræffes spor efter
beboelse fra middelalder og nyere tid.
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A8) Syd for Tømmerup og nord for Holbækvej ses der på LiDARkort og Ortofotos en tæt koncentration af
mindst 7 bakketoppe i hele traceets bredde. Bakketoppene/højene er 15-20 meter over DNN og fremstår
samtidig store i diameter. På én af
disse bakketoppe umiddelbart vest

94

for Kåstrupvej er der på Original 1
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kort markeret en ikke tidligere

6
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registreret gravhøj, ligesom der i

Gravhøj
5

området er flere sløjfede gravhøje på
lignende forhøjninger i landskabet. I
august 2014 blev området
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rekognosceret, og der blev foretaget
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Figur 17: Bakketoppene vist på LiDARkort 2008. Projektareal og øvrige
sagaarealer vist med rødt omrids. Marknavne og gravhøjen markeret
med grønt. © Geodatastyrelsen

Figur 18: Bakketop vest for Kåstrupvej hvorpå er markeret en nu sløjfet gravhøj på Original 1 kort (th), og den syd
vestligste af bakketoppene øst for Kåstrupvej. Foto: Museum Vestsjælland

Bakketoppen vest for Kåstrupvej, hvorpå der er markeret en gravhøj på Original 1 kort, har ligeledes en
mere spids top end de øvrige, hvilket antyder at en del af højfylden kan være bevaret. Bakketoppene er
omringet af tidligere vådområder, og området har således udgjort en velegnet beliggenhed for beboelse
igennem forhistorien. I den umiddelbare nærhed er der flere registreringer og udgravninger af beboelse fra
blandt andet yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder. Derfor vurderes det som sandsynligt,
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at der også i traceets forløb ved bakketoppene vil være spor efter beboelse, ligesom det ikke kan udelukkes
at der er rester af yderligere gravhøje.

A9) 300 meter syd for højkoncentrationen optræder der, på Original1 kort, en koncentration af 6
marknavne med navnet Gammeltofte samt en mark benævnt gamle tings agre. Koncentrationen af
marknavnene er bemærkelsesværdig, da der er flere eksempler på, at marknavnet gammeltofte kan
henvise til forsvunden bebyggelse fra vikingetid og middelalder. I det tidligere Køge Museums
ansvarsområde har rekognosceringer vist, at der fandtes bopladsspor fra disse tidsperioder på 10 ud af 11
marker med navnet gammeltofte (Dalberg og Kousgård Sørensen 1979, 34, Grøngaard Jeppesen 1984, 164,
Porsmose 1987, 45, Nielsen og Tornbjerg 1987, Holmberg 1996, 53). To af markerne benævnt gammeltofte
samt halvdelen af gamle tings agre ligger i tracearealet, hvor det udfylder omtrent hele arealet.

En del af området blev besigtiget i
august 2014, hvor der blev foretaget
en mindre rekognoscering og
detektorafsøgning. Dele af marken
var netop blevet vendt. Ud over
enkelte flintafslag blev der ved
rekognosceringen ikke konstateret
fund af kulturhistorisk interesse.
Mindre anlægsarbejder i området har
dokumenteret spor efter
bronzealderbebyggelse, og det er
sandsynligt at der vil være spor efter

Figur 19: Markstykke benævnt Gammeltofte på Original 1 kort. Foto:
Museum Vestsjælland

forhistorisk aktivitet på arealet.

Kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier
Projektarealet falder ikke indenfor nogle kulturmiljøer, men passerer igennem et udpeget område med
kulturhistoriske bevaringsværdier:
Tømmerup kirke
Den hvidkalkede Tømmerup kirke er formentligt opført i slutningen af 1100-tallet og påført senere
udbygninger i løbet af 1400-tallet og starten af 1500-tallet i gotisk stil. Kirken indgår ikke i projektarealet,
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men ligger i den sydlige udkant af Tømmerup, hvor den fungerer som et markant pejlemærke. Kirken ligger
ud til Holbækvejen (landevej 23), og danner derved en naturlig barriere ud til den trafikerede landevej.
Kirken består af kor med skib, samt rester af et vesttårn (1100-tallet). Dertil er tilføjet 2 våbenhuse mod
nord og syd, sakristi og et tårn (slutningen af middelalderen).
Tømmerup landsby er udpeget som kulturmiljø, grundet dens endnu velbevarede landsbykarakter med
delvist ubebygget forte omkring gadekæret og med 3-4 gårde (13 gårde i 1682) i kreds herom.
Lige øst for projektarealet passeres Kåstrup landsby der er udpeget som kulturmiljø, men der er ingen
overlap.

Sammenfatning - arkæologisk potentiale/sårbarhed i område III
På baggrund af de ovenstående
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Figur 20: Sårbarhedsvurdering for område III. For beskrivelse af
områderne se figur 2 og 3.
Baggrundskort ©Geodatastyrelsen

og andre aktiviteter i det gule potentiale 1 område. De besigtigede områder A8 og A9 er på grund af de
fordelagtige topografiske forhold, tætliggende lokaliteter med bosættelsesspor og sløjfede gravhøje samt
marknavnene gammeltofte markeret som potentiale 2, selvom der ikke ved den mindre rekognoscering og
detektorafsøgning kunne konstateres fund af kulturhistorisk interesse på arealerne. Ved et eventuelt
anlægsarbejde tæt ved landsbyen Kåstrups nuværende udstrækning, kan der påtræffes spor efter beboelse
fra middelalder og nyere tid. Endelig går den sydlige del af område III igennem den nu fossile Kalundborg
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fjord, og der kan påtræffes spor efter bosættelse langs kysten fra slutningen af ældre stenalder og
begyndelsen af yngre stenalder.

Område IV – Årby sogn

Område IV betegner den del af arealet der ligger i det tidligere Årby sogn. Her er der registreret 21
lokaliteter i Fund og Fortidsminder. Derudover er der to fredningszoner fra gravhøje udenfor området, men
hvor fredningszonen går ind i området. De 21 lokaliteter består af to sløjfede gravhøje, samt 18 enkeltfund
og udgravninger. Området adskiller sig fra de tre øvrige, ved at der kun er et fåtal af registrerede gravhøje
på selve arealet, ligesom der er en større koncentration af lokaliteter fra jernalderen, i den vestlige del af
området.

Sb. 278

Sb. 431

Sb. 391

Sb. 356

Sb. 432
Kalundborg
Sb. 283

Sb. 439
Sb. 436

Sb. 2
Sb. 315
Sb. 355

Sb. 398
Sb. 371

Sb. 297
Sb. 200
Sb. 382

Sb. 310

Sb 29

Figur 21 :Område IV (blåt areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje(blå), enkeltfund og udgravninger (gul).
Baggrundskort ©KMS
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Gravhøje
Der er kun to registrerede gravhøje i område IV, henholdsvis en sløjfet dysse eller jættestue fra yngre
stenalder (sb. 29) og den nedpløjede høj Bruthøj, der dateres bredt til oldtid (sb. 2). Derudover er der ved
en arkæologisk forundersøgelse sydvest for Melby i 1991 udgravet en jordfæstegrav fra romersk jernalder
(sb. 364). I graven lå velbevarede knogler og to glittesten. Grave fra denne periode ligger ofte flere sammen
i mindre eller større gravpladser. Ved en efterfølgende udgravning i 1992, blev der dog ikke erkendt spor
efter yderligere grave i den umiddelbare nærhed

Enkeltfund og udgravninger
Enkeltfund og udgravninger er markeret som gule pletter på figur 21. De repræsenterer først og fremmest
spor efter beboelse, transport og håndværksaktiviteter. I område IV i Årby sogn, er der 12 lokaliteter med
registrerede enkeltfund, og der er foretaget seks arkæologiske udgravninger (sb. 371, sb. 398, Sb. 428, sb.
436, sb. 432 & sb. 439). De arkæologiske enkeltfund og udgravninger viser en tidsmæssig spredning fra
slutningen af mesolitikeum (5400-3950 f. Kr.) til yngre stenalder (ca. 3950-1700 f. Kr.), yngre bronzealder
(ca. 1100-500 f. Kr.) og ældre jernalder (ca. 500 f. Kr.-375 e. kr.).
Kun ét fund er repræsenteret fra mesolitikum (sb. 391). Dette i form af enkeltfundne genstande fra
gentagne rekognosceringer ved Matrikel 11b, hvorved der er fremkommet adskillige flintredskaber og
afslag fra både den yngste del af mesolitikum, ertebøllekulturen, og fra yngre stenalder. Området ligger på
kanten af den fossile Kalundborg fjord i kote 2-2,5 og har sandsynligvis ligget på strandvoldsaflejringer langs
den daværende fjordkyst i slutningen af ældre stenalder.
Størstedelen af de registrerede lokaliteter stammer fra yngre stenalder, og udgøres af enkeltfundne
flintredskaber i form af blandt andet slebne tyndnakkede økser skrabere, afslag og en bjergartsøkse. (sb.
278, sb. 431, sb. 383, sb. 382, sb. 200, sb. 310, sb. 207 og sb. 315). I området omkring den fossile
Kalundborg fjord berettes der om kystaflejringer under mulden i form af sand, strandsten, muslinger og
strandskaller.
Fund fra bronzealderen er repræsenteret på tre lokaliteter som henholdsvis et enkeltfund af keramik og
bearbejdet flint (sb. 356) samt enkelte gruber og stolpehuller ved en traceundersøgelse (sb. 398). Begge
fund er dateret bredt til perioden bronzealder-jernalder. Endnu et løsfund af keramik og flint dateres mere
snævert til yngre bronzealder (sb. 355).
Område IV er den del af projektarealet, hvor der er flest lokaliteter fra jernalderen. På selve arealet er der,
ud over de to ovenfor nævnte (sb. 35 og sb. 398), opsamlet enkeltfund af keramik fra omkring år 0 (Ældre
romersk jernalder) syd for Melby (sb. 382), ligesom der ved de arkæologiske forundersøgelser og
udgravninger (sb. 428, sb. 432, sb. 439 og sb. 371) er spor efter bosættelse fra både ældre jernalder og
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jernalder generelt. Her i form af gruber, kulturlag og stolpehuller. Dertil kommer jordfæstegraven fra
romersk jernalder sb. 364.
Få hundrede meter øst for arealets yderkant, vest for Melby, er der udgravet dele af et større
beboelsesområde fra yngre jernalder og vikingetid. Beboelsen har sandsynligvis bestået af en indhegnet
central boplads, der har ligget på den bortgravede naturlige bakke Krydsbjerg, ca. 500 meter øst for
område IV (Bican 2009). Også fra den lidt yngre del af jernalderen, yngre romersk jernalder (ca. 200-400 e.
Kr.), er der dokumenteret større bebyggelsesspor i form af seks huse en smule længere mod vest
(KAM2009006). Jernalderbebyggelsen på projektarealet afspejler dermed dele af en større bebyggelse
igennem jernalderen ud for den sydvestlige del af Kalundborg.
Marken ved Sneglebakke (den vestligeste del af område IV ved sb. 432) er blevet afsøgt med metaldetektor
af Kalundborg arkæologiforening, dog uden nævneværdige fund, med undtagelse af en borgerkrigsmønt fra
starten af middelalderen nær Lerchenborg. Der formodes derfor ikke at være større bebyggelsesspor fra
yngre jernalder og vikingetid her. En traceundersøgelse igennem samme mark ved nedlæggelse af
højspændingsledninger i jorden i 2006 (sb. 432) påviste derimod bebyggelsesspor der peger på, at der er
kan være dele af et større bopladsområde fra ældre jernalder.

Besigtigelser og rekognosceringer
A10) På LiDARkort ses en række bakketoppe i dele af traceets bredde ved Slingshøj, Kongskilde og Hauskær.
Der er flere sløjfede stendysser fra yngre stenalder i området, og beboelsesspor fra blandt andet jernalder
og bronzealder. Der er tale om naturlige bakketoppe, hvorved det skønnes sandsynligt, at der er spor efter
beboelse og eventuelt kan være yderligere gravhøje. Området er ikke rekognosceret, da det blev vurderet,
at det ikke var muligt at fastslå områdets karakter yderligere ved en mindre rekognoscering.

Kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier
Lige øst for projektarealet passeres det bevaringsværdige område omkring Årby Kirke, men der er ingen
overlap.
Husmandsbebyggelser omkring Lerchenborg
Syd for Melby, og langs kyststrækningen ud mod Jammerland Bugt, ligger en lang række
husmandsbebyggelser. Enkelte steder er der stadig ældre bindingsværkshuse, men langt de fleste er
eksempler på Bedre Byggeskik. Områdets kulturhistoriske værdi ligger netop i sammenhængen mellem de
mange husmandssteder (hvoraf mange dog er ombygget), og den historie de fortæller om
statshusmandsbruget og udviklingen af det danske landbrugssamfund i begyndelsen af det 20. århundrede.
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Bastrup Sønderstrand består hovedsageligt af ældre husmandsbebyggelser, hvoraf flere er bygget i
forbindelse med statshusmandsloven af 1899, mens de fleste dog er kommet til efter statshusmandsloven
af 1919, hvor jorderne er blevet udvidet. I Østrup, nærmere Lerchenborg, er de fleste huse oprettet efter
loven af 1919 og i forbindelse med udstykningen af Lerchenborggodsets jorde, der strækker sig helt frem til
1954. Herved får man oplevelsen af hele udviklingen af husmandsbrugs i nyere tid.
Flere oplysninger om områdets sårbarhed kan hentes i Teknik og Miljø-afdelingens rapport ’Værdifulde
Kulturmiljøer i Kalundborg Kommune’
(http://www.kalundborg.dk/Files/Filer/GIS/KP13/vaerdifulde_kulturmiljo/323/323_6b.pdf)
Lerchenborg-området
Området domineres af Lerchenborgs godskompleks, Forskoven, Vesterskoven og landbruget omkring
Mineslund og Asnæsgård.
Ledreborg Gods er opført i 1743-53 af genereal Christian Lerche på det eksisterende Østergård. Den gamle
hovedgård er en del af den nuværende hovedfløj. Gården er opført i barok-stil og muligvis i samråd med
genereal Lerches officerskammerat arkitekten Nicolai Eigtved. Godskomplekset består af en ydre slotsgård
med stalde og avlsbygninger, samt en indre går med herskabsstalde, folkebygning og den trefløjede
hovedbygning. Det franske barokhaveanlæg, parken og lindealléerne blev anlagt med hjælp fra den franske
havearkitekt, Jean-Baptiste Descarrieres de Longueville i 1747. Gennem tiden har haven og parken
gennemgået en del ændringer, men er ved at blive ført tilbage til de oprindelige planer af godsets
nuværende ejer, Christian C.K. greve Lerche-Lerchenborg.
Godset har bevaret sit oprindelige herregårdslandskab, og udgør derved en unik arkitektonisk og
kulturhistorisk helhed. Størstedelen af bygningerne og haveanlægget er fredet efter fredningsloven. Dette
gælder:
•

Hovedbygningen med sidefløje

•

De sammenbyggede længer mod staldgården

•

De 2 T-formede bygninger mellem staldgården og ladegården

•

Alle bygninger omkring ladegården

•

Lindealléen

•

Lindebuehækken med statuer – som er ved at blive genetableret som ”Det grønne Lerchenborg”

Derudover er også Sneglehøjen - en kunstfærdigt anlagt høj med sneglegang og iskælder - fredet. Højen
befinder ca. 200 meter nordøst for godset på en mark, Asnæs Skovvej 0, tidligere Asnæsvej 16. Sneglehøjen
blev 1745 og fungerede både som dekorativ udsigtshøj og som iskælder, til opbevaring af is til køkkenet til
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nedkøling af madvarer og vin. Højen er tæt bevokset med træer, men det er muligt at se indgangen på
nordsiden fra Asnæsskovvej.
Den resterende del af Lerchenborg-området udgøres af Forskoven, Versterskoven og åbne markområder.
Området er kun spredt bebygget, hvor landbrugsejendommene Mineslund (Hovedgård) og Asnæsgård er
de mest markante. Indtil 1952 hørte ejendommene og de tilhørende jorde under Lerchenborg, men bliver i
dag drevet som selvstændig økologisk landbrug.
Flere oplysninger om områdets sårbarhed kan hentes i Teknik og Miljø-afdelingens rapport ’Værdifulde
Kulturmiljøer i Kalundborg Kommune’:
(http://www.kalundborg.dk/Files/Filer/GIS/KP13/vaerdifulde_kulturmiljo/323/323_6.pdf)

Yderligere Nyere tids interesserer
Roebaner (Nordbanen)
Inden for Område IV kan der være spor af roebanelegement ’Nordbanen’!
Da ’Sukkerfabrikken Vestsjælland’ (fra 1934 Gørlev Sukkerfabrik) blev grundlagt i 1912 blev der anlagt et
stort smalsporsbanenet (700 mm) syd og nord for Gørlev. Allerede i 1922 dækkede banen 92 km hovedspor
og i 1943/4 var den vokset til den maksimale længde på ca. 102 km (Poulsen, Larsen & Nielsen, 2008, s. 18).
Den gamle ’Nordbane’ krydser således Område IV. Om ruten hedder det:
”Den 21 km lange Nordbane udgik fra sukkerfabrikken og løb mod nord, øst om Svallerup, for så at tage en
nordvestlig retning, vest om mosen ved Oksemosegård og vest om Årby, for til sidst at løbe stik vest til
godset Lerchenborg på Asnæs syd for Kalundborg og helt ud til Hedvigslyst. ” (Roer på skinner, s. 181)
Modsat andre roebaner i Danmark blev baneanlægget anlagt på eget areal og kørte kun sjældent i kanten
af det allerede eksisterende vejnet. (Poulsen, Larsen & Nielsen, 2008, s. 181) Roebanerne blev nedlagt i
begyndelsen af 1960’erne til fordel for lastbilstransport, men ifølge Kultursstyrelsen kan der steder
eksistere rester af banelegement: ”Visse steder ligger banen endnu som spor i landskabet”
(http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/kommune-og-turisme/industrikultur/industrihistoriensdanmarkskort/goerlev-sukkerfabrik/)
Der har ikke været rekognosceret i området efter rester af banelegemet, men da området senere er blevet
bebygget, vejnettet udvidet og Statoil raffinaderiet anlagt, er det ikke overvejende sandsynligt at meget er
bevaret. Nærmere granskning af nye Ortofotos (2012) tyder endvidere på at grusveje/markveje er anlagt
oven på den pågældende strækning. Dog kan der være rester ved digerne, ved Oksemosen og Melby da
Ortofotos fra 1945 viser, at banelegemet har fulgt disse. Banelegemet er ikke fredet, men har en
kulturhistorisk værdi for fortællingen om dansk sukkerindustri. Ved tvivlspørgsmål tilrådedes det at rette
henvendelse til Kalundborg Museum.
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Sammenfatning - arkæologisk potentiale/sårbarhed i område IV
På baggrund af de ovenstående lokaliteter er der udarbejdet et kort over arealer af væsentlig eller
potentiel væsentlig kulturhistorisk karakter. Det er særligt områder omkring sløjfede gravhøje, mulige
gravhøje og beskyttede diger, der udgør et stort arkæologisk potentiale. Dertil kommer områder med spor
efter beboelse og eventuelt gravlæggelse fra ældre jernalder mod vest, og bosættelsesspor fra yngre
jernalder omkring områdets midte. Som i de øvrige områder er der desuden flere løsfund af genstande fra
yngre stenalder og bronzealder, der sandsynligvis repræsenterer bopladser i området. Det må forventes, at
der ved en arkæologisk forundersøgelse vil påtræffes yderligere spor efter beboelse og andre aktiviteter i
det gule potentiale 1 område. Den nordøstlige del af område IV går igennem den nu fossile Kalundborg
fjord, og der kan påtræffes spor efter bosættelse langs kysten fra slutningen af ældre stenalder og
begyndelsen af yngre stenalder i dette område.
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Figur 22: Sårbarhedsvurdering for område IV. For beskrivelse af områderne se figur 2 og 3.

Baggrundskort ©Geodatastyrelsen
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Fremtidigt arbejde
Hele undersøgelsesområdet karakteriseres af flade bakketoppe hvorimellem er et stort antal vådområder
og lavninger, der udgør et særdeles velegnet udgangspunkt for beboelse igennem forhistorien. Det
understreges af en stor forekomst af fortidsminder i området, ligesom arealet forløber tæt ved blandt
andet landsbyerne Kallerup, Ågerup, Kongstrup og Kåstrup, der forventes at være anlagt i middelalderen.
Nærværende redegørelse giver mulighed for at projektere linieføringer med hensyntagen til såvel fredede
som ikke fredede fortidsminder og mulighed for i nogen grad at undgå områder med store arkæologiske
interesser. Det anbefales at indhente en udtalelse jf. museumslovens §25 til konkrete projekter, for at sikre
mod standsninger af anlægsarbejderne ved fund af arkæolgiske levn og bedst muligt planlægge
gennemførelse af evt. nødvendige arkæologiske forundersøgelser.

Museum Vestsjælland 29-08-2014

Lone Claudi-Hansen

Museumsinspektør, arkæologi
________________________________________________________
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Museumsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162504
Kalundborg Kommuneplan 2013-2024:
o Værdifulde kulturmiljøer i Kalundborg Kommune
http://www.kalundborg.dk/Files/Filer/GIS/KP13/vaerdifulde_kulturmiljo/323/323_6b.pdf
http://www.kalundborg.dk/Files/Filer/GIS/KP13/vaerdifulde_kulturmiljo/323/323_6.pdf
o Kulturhistoriske bevaringsværdier:
http://www.kp2013.kalundborg.dk/By_og_landskab/Natur_og_kultur/Kulturhistoriske_bevarin
gsv%C3%A6rdier.aspx
o Bevaringsværdige Landskaber:
http://www.kp2013.kalundborg.dk/By_og_landskab/Natur_og_kultur/Landskab.aspx
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http://www.kp2013.kalundborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%
2fKP13%2fBy+og+Landskab%2fLandskabskarakterbeskrivelser.pdf
Kulturstyrelsen:
o Kulturstyrelsen 2009: Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger. Redigeret af Jette Bang.
Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet.
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdel
t/arkaeologi/digevejl/digevejledning.pdf
o Kulturarvsarealer:
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/laesmere/kulturarvsarealer/
o Kulturmiljø:
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/planlaegning/kulturmiljoe/
o Industrihistoriens Danmarkskort - Gørlev Sukkerfabrik:
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/kommune-ogturisme/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/goerlev-sukkerfabrik/
Naturstyrelsen:
o Røsnæs
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/roesnaes/
Lerchenborg:
http://www.lerchenborg.dk/historie.aspx
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Bilag 1 Det samlede projektareal

Projektareal vist med rødt. Baggrundskort Copyright: Kort og Matrikelstyrelsen.
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Område I-IV

Område I-IV Baggrundskort Copyright: Kort og Matrikelstyrelsen.
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Bilag 2: Arkæologisk og kulturhistorisk sårbarhedsvurdering
For vurdering af det arkæologiske og kulturhistoriske potentiale og beskrivelse af områdernes karakter
gælder følgende:

Vurdering Betydning
0
Intet eller meget lille arkæologisk potentiale. Primært nyere bebyggede og
terrænregulerede arealer samt arealer der allerede er undersøgt. Markeret med grønt på
kortbilag.
1
Middel arkæologisk potentiale. Der er formodentlig bevarede arkæologiske levn/interesser i
form af bopladsspor og lignende, men der er ikke løsfund eller registreringer fra området.
Det vurderes, at det overvejende vil være økonomisk ”overkommeligt” at undersøge evt.
arkæologiske interesser - evt. allerede i forbindelse med afrømning/forundersøgelse.
Markeret med gult på kortbilag
2
Stort arkæologisk potentiale. Der er enten kendte fortidsminder på arealet eller forhold, der
tyder på at der kan være særdeles ”omkostningstunge” arkæologiske interesser som
vådfundet materiale, rituelle områder ved gravhøje og mere omfattende bopladsstrukturer
– primært fra oldtiden. Hér vurderes at kunne forekomme større eller mindre områder med
arkæologiske interesser, der er af mere ”omkostningstung karaktér”, hvis de ikke kan
undgås/beskyttes, men må dokumenteres og dermed fjernes. Markeret med rødt på
kortbilag.
Område

Vurdering

Kort beskrivelse

A

2

B

2

C
D

2
2

E

2

F

1

G
H

0
2

Fredet fortidsminde. Beskyttelseszone på 100 meter omkring fortidsmindet.
Heromkring er potentiale for rituelle områder, yderligere gravhøje og beboelsesspor.
Sløjfet gravhøj. Heromkring er potentiale for rituelle områder, yderligere gravhøje og
beboelsesspor.
Beskyttet sten- eller jorddige
Registrerede beboelsesspor i form af løsfund af genstande fra for eksempel
rekognosceringer, oppløjede anlæg eller ledningsarbejde. Potentiale for større
bopladsområder.
Marint forland og kyst med muligheder for bevaret arkæologisk materiale i våd tilstand
- risiko for bevarede spor af fiskepladser m.v. fra ældre og yngre stenalder.
Bopladspotentiale ved kysten.
Øvrige areal med arkæologisk potentiale, vurderet at der primært er tale om
bopladsspor og lignende
Terrænreguleret, veje, bebygget og tidligere arkæologisk undersøgt
Landsby/område nær landsby hvorved der kan være bebyggelsesstrukturer fra
middealder, oldtid og nyere tid.
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Område I
E

F

B

G
B
B
C

Sb. 113

B Sb. 25

B

D

Sb. 129

C

G
Sb. 110

C

A

030105

E

Sb. 109
G
G

B

C

Sb. 82

D
B

Sb. 45

D

B
B
A 030105

Sb. 83

G
C
D

B Sb. 43

G

D

C

Sb. 199

Baggrundskort: Ortofoto 2012 © Geodatastyrelsen
Signaturforklaring:
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Område II

D

Sb. 43
D

Sb. 254

G

B

C
B

B
B

Sb. 199

C

C
G
B

G
G Sb. 296
Sb. 375

B Sb. 55
G
B

C

B
A

G

H
C

030103
A

030103

G

G
G

C
B
D
D

D

A 030103
C
A

030103
C
D
B

C

D
G
D
C

D
C

D
B
G
C

B
B

Sb. 70

G
C

C
B C
G

Sb 72
B

Baggrundskort: Ortofoto 2012 © Geodatastyrelsen
Signaturforklaring:

C
G

SVM1510 Sejerø Bugt Havmøllepark

Bilag 2

Område III
G
C
C
B

Sb. 80
C

B

Sb. 25

G
Sb 72

C
B

C
G
C
D

B

G

B

B
H
B
D Sb. 173

D
B

G

G
D

G

C

Sb. 102

B Sb. 206
G
B
G

D

Sb. 98
D
Sb. 194

G

G
D

Baggrundskort: Ortofoto 2012 © Geodatastyrelsen
Signaturforklaring:
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Område IV
Sb. 194

G

G
D
G
G

D

G Sb. 391
D

G

Sb. 356

C
G
G
Sb. 439

0301

10

G

C
G
B
Sb. 315
Sb. 355

Sb. 398
B
C
G
C

G

D
Sb. 310

Sb. 200
B
G

A 030110
B

Baggrundskort: Ortofoto 2012 © Geodatastyrelsen
Signaturforklaring:
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Bilag 3 Fredede fortidsminder, fortidsmindebeskyttelseslinjer og
registreringer i området i Fund og Fortidsminder
Område I:

Sb. 29

Sb. 114

Sb. 113

Sb. 24

Sb. 129

Sb. 25

Sb. 110

Sb. 109

Sb. 30

Kalundborg
Sb. 82

Sb. 81
Sb. 45
Sb. 35

Sb. 83

Sb. 37

Sb. 264
Sb. 43

Sb 101

Sb 140

Sb. 199

Område I (rødt areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje(blå), enkeltfund og udgravninger (gul).
Baggrundskort ©KMS
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Område II
Sb. 45

b. 35

Sb. 83
Sb. 264

Sb. 43

Sb 101

Sb. 254
Sb 9

Sb 140

Sb. 56

Sb. 199
Sb. 386

Sb. 54
Sb. 48
Sb. 296
Sb. 375

Sb. 293

Sb. 207
Sb. 346
384

Kalundborg
422

152

352

Sb. 381

Sb. 71

Sb. 80
Sb. 380

Sb. 77
Sb 72
Sb. 76
Sb. 78

Område II (orange areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje (blå), enkeltfund og udgravninger (gul),
og beskyttelseszoner (pink streg)
Baggrundskort©KMS

Sb
Sb.
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Område III:

Sb. 80
Sb. 77
72

Sb. 24

Sb. 30
Sb. 76
Sb. 78
Sb. 144

Sb. 17

Sb. 13

Sb. 173

Sb. 174

Kalundborg

Sb. 102

Sb. 206

Sb. 4

Sb. 98

Sb. 194

Område III (grønt areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje(blå), enkeltfund og udgravninger (gul).
Baggrundskort ©KMS

SVM1510 Sejerø Bugt Havmøllepark

Bilag 3

Område IV:

Sb. 278

Sb. 431

Sb. 391

Sb. 356

Sb. 432
Kalundborg
Sb. 283

Sb. 439
Sb. 436

Sb. 2
Sb. 315
Sb. 355

Sb. 398
Sb. 371

Sb. 297
Sb. 200
Sb. 382

Sb. 310

Sb 29

Område IV (blåt areal) med markeringer af
sløjfede gravhøje(blå), enkeltfund og udgravninger (gul).
Baggrundskort ©KMS
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Beskyttede sten- og jorddiger

Bilag 4 Beskyttede sten- og jorddiger

0

2.500

meter
Skala: 1:65.660

Sagsareal er vist med rødt omrids og beskyttede sten- og jorddiger der berør arealet er vist med tyk blå
streg. Baggrundskort: Ortofoto 2012 © KMS /COWI A/S
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Bilag 5 Kulturarvsarealer, værdifulde kulturmiljøer,
kulturhistoriske bevaringsværdier og bevaringsværdige
landskaber

Projektarealet er vist med rødt omrids. For de kulturhistoriske arealer se signaturforklaring nedenfor.
Baggrundskort © Kort og Matrikelstyrelsen
Signaturforklaring:
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Bilag 6 Arealer indstillet til besigtigelse
Område I-IV, oversigt over arealer indstillet til besigtigelse:

Baggrundskort © Kort og Matrikelstyrelsen
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Område I Røsnæs sogn. Areal 1-3
117

A1

26
29

22

27
21
30201

32

28

9

114

30202

112

24

113

115

86

34

31

15

18

129
30193

14

25

16
19

17
110

111

84

103

30194

46

31202
53

139

85

A2

130
109

255
30

31201

5

44
Kalundborg
54

79

136

1

52

30195
63

135

56

66

82
50

146

49

64
81

48

95
91

36

45
35

83

92
94

37
264

80

93

42

31203

101

A3

43

145

140
127

41

199

Baggrundskort © Kort og Matrikelstyrelsen
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Område II Raklev (og Kalundborg) sogn. Areal 4-6

312031

A4
A5
312012
312013
312010
12029

312014

312015
312017
312018

312023

Kalundborg

312030

312045
312024

312019

A6

312020
312025

312021

312039
312022

312026
312027
312044
312028
3120

Baggrundskort © Kort og Matrikelstyrelsen

Signaturforklaring til fortidsminder på kortbilag:
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Område III Tømmerup sogn. Areal 7-9

312034

312035

Kalundborg

A7
31

A8

312041
312113

A9

Baggrundskort © Kort og Matrikelstyrelsen
Signaturforklaring til fortidsminder på kortbilag:
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Område IV Årby. Areal 10

322063

322142

322066

Kalundborg
322138

A10
322068
322067

322069

Baggrundskort © Kort og Matrikelstyrelsen

Signaturforklaring til fortidsminder på kortbilag:
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Arealer indstillet til besigtigelse:
Projektarealet er i den kulturhistoriske analyse blevet inddelt i fire områder der respekterer

sognegrænserne (se kortbilag). Område I dækker den del af arealet, der ligger i Røsnæs sogn. Område II
ligger i Raklev sogn (med et lille stykke i Kalundborg sogn), område III ligger i Tømmerup sogn, og område IV
i Årby sogn.

Område I (Røsnæs sogn)
1. Kyststrækningen nord for Ulstrup. Der er ikke tidligere rekognosceret på denne del af
kyststrækningen. Men på kysten ved både Røsnæs og Asnæs generelt, er der flere steder fundet
spor efter forhistorisk bebyggelse, grave og løsfund. En mindre rekognoscering vil kunne belyse om
der på denne del af strækningen er synlige anlæg, strukturer eller løsfund, og hvis det er tilfældet,
omfanget af disse.
2. Kyststrækningen nord for Overbjerg. Der er ikke tidligere rekognosceret på denne del af
kyststrækningen. Men på kysten ved både Røsnæs og Asnæs generelt, er der flere steder fundet
spor efter forhistorisk bebyggelse, grave og løsfund. En mindre rekognoscering vil kunne belyse om
der på denne del af strækningen er synlige anlæg, strukturer eller løsfund, og hvis det er tilfældet,
omfanget af disse.
3. Tofteagre nord for Kongstrup. Stednavnet påpeger en ældre tofte nord for landsbyen Kongstrup,
der optræder på O1 kort. Navnedannelsen tofte går tilbage til vikingetiden, mens endelsen –strup
peger på at bebyggelsen er anlagt mellem 850-1350 e. Kr. En rekognoscering og detektorafsøgning
vil give en vurdering af, om der er tale om et ældre beboelsesområde, eller om der blot er tale om
marker til landsbyen Kongstrup.

Område II (Raklev (og en mindre del af Kalundborg) sogn)
4. Nostrupvej. Øst for Nostrupgård fremtræder en tydelig høj/rund bakketop på LiDAR kort og
luftfottos. Raklev sogn er et af de mest fortidsminderige sogne på Sjælland, med et stort antal
sløjfede gravhøje. En rekoniscering vil vurdere, om der er tale om en gravhøj eller en naturlig
bakketop.
5. Toftstykker og Sølvbjerg syd for Kallerup. Syd for landsbyen Kallerup ses på Original1 kort en mark
med navnet Toftstykker og vest herfor den runde forhøjning Sølvbjerg. Kallerup landsby benævnes i
1231 som Calæthorp (Krak Danmark Bind II). Navnedannelsen tofte går tilbage til vikingetiden,
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mens endelsen -rup peger på at bebyggelsen er anlagt mellem 850-1350 e. Kr. Sølvbjerg ses på
original 1 kort som en let oval forhøjning med en diameter på ca. 56 meter, og navnet kan have
mange betydninger, deriblandt referere til fund af sølv. På LiDAR kort fremstår den som en rund
forhøjning. En rekognoscering og detektorafsøgning vil give en vurdering af, om der på området
omtalt toftestykker er tale om et ældre beboelsesområde, eller om der blot er tale om marker til
landsbyen Kallerup, samt om der er løsfund af oldtidskarakter på sølvbjerg.
6. Sorte Agre. Omkring Tranemose er en mark benævnt Sorte agre på Original1 kort. Der er flere
eksempler på, at ældre benævnelser af dyrkede områder som sorte kan hentyde til større
oppløjede kulturlag fra bebyggelser, ofte fra germansk jernalder og vikingetid. Den pågældende
mark og de omkringliggende marker har ifølge sognebeskrivelserne fra 1881: ”været meget rig

paa Høje og andre antikvariske Mærkeligheder”. Gravhøjene på marken er i dag sløjfede. En
rekognoscering og detektorafsøgning vil give en vurdering af, om der er tale om et fundrigt
bopladsområde eller ej, de sløjfede gravhøjes bevaringsgrad og hvor stor udbredelsen af et evt.
bopladsområde er.

Område III (Tømmerup sogn)
7. Tofteagre ved Kåstrup. Stednavnet påpeger en ældre tofte syd for landsbyen Kåstrup, der
optræder på O1 kort. Navnedannelsen tofte går tilbage til vikingetiden, mens endelsen –strup
peger på at bebyggelsen er anlagt mellem 850-1350 e. Kr. En rekognoscering og detektorafsøgning
vil give en vurdering af, om der er tale om et ældre bopladsområde, eller om der blot er tale om
marker til landsbyen Kåstrup.
8. Tæt koncentration af mulige gravhøje/evt. på naturlige bakketoppe. Syd for Tømmerup og nord
for Holbækvej, ses der på LiDARkort og Ortofotos over et kort forløb en tæt koncentration af
mindst 7 mulige høje/bakketoppe i hele traceets bredde. Bakketoppene/højene er 15-20 meter
over DNN og fremstår også store i diameter. Da de mulige gravhøje ses i hele traceets bredde, vil
en rekognoscering og detektorafsøgning vil være vigtig for at bedømme, om der er tale om
gravhøje, hvor velbevarede de i så tilfælde er samt en indmåling med gps, for bedst muligt at kunne
tilrettelægge anlægsarbejdets forløb.
9. Gammeltofte. 300 meter syd for højkoncentrationen, optræder der på Original1 kort, en
koncentration af 6 marknavne med navnet Gammeltofte samt en mark benævnt gamle tings agre.
Koncentrationen af marknavnene er bemærkelsesværdig, da der er mange eksempler på, at
marknavnet gammeltofte henviser til forsvunden bebyggelse fra vikingetid og middelalder. I det
tidligere Køge Museums ansvarsområde viste rekognosceringer at der fandtes bopladsspor fra
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denne tid på 10 ud af 11 ”gammeltofter”. To af markerne benævnt gammeltofte samt halvdelen af
gamle tings agre ligger i tracearealet. Hvor det udfylder omtrent hele arealet. En rekognoscering,
detektorafsøgning og gps-opmåling vil være vigtig for at bedømme om der er tale om et ældre
bopladsområde og hvad dets udtrækning i givet fald er, for bedst muligt at kunne placere
anlægsarbejdet i tracearealet.

Område IV (Årby)
10. Mulige gravhøje. På LiDARkort ses en række mulige gravhøje i store dele af traceets bredde ved
Slingshøj, Kongskilde og Hauskær. En rekognoscering, detektorafsøgning og gps-opmåling af et en
mindre del af området anbefales, for at vurdere om der er tale om gravhøje, hvad deres
bevaringstilstand i så tilfælde er og en opmåling af hvordan de fordeler sig i traceet, for bedst
muligt at tilrettelægge et evt. anlægsarbejde.

