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Figur 1. København med Kongens Bryghus indtegnet. Den blå linie repræsenterer
Københavns udstrækning efter Ny-Københavns grundlæggelse i midten 1600-tallet.
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1 Resumé
1.1

Abstrakt

I forbindelse med Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes (tidligere Slotsog Ejendomsstyrelsen) ønske om at brandsikre Kong Christian IV’s Bryghus
samt opføre en elevator vurderede Københavns Museum, at det var relevant
at foretage en arkæologisk undersøgelse af de berørte områder. Dette blev
begrundet med, at der skulle etableres et ca. 20m langt, 1,65m bredt og
1,5m dybt ledningstracé i poternen samt udgraves til et fundament for en ny
trappe og et sprinklertanksfundament i det sydlige trappetårn. Herudover
skulle et betondæk fjernes i elevatorrummet i det nordlige trappetårn, da der
her skulle etableres en knoldebro. Endelig skulle der udgraves til et
fundament for en brandtrappe i gården nord for den stående
bryghusbygning.
Periode: 1600-1700-tallet.
Anlæg: Stenfundamenter og teglgulve.
Nøgleord: Hollandsk inspireret fæstningsbyggeri Christian IV, kongelig
erhvervsvirksomhed, merkantilisme, teglstensarkitektur, ølbrygning.

1.2

Abstract

In relation to The Agency for Palaces and Cultural Properties’ (Styrelsen for
Slotte og Kulturejendomme/formerly Slots- og Ejendomsstyrelsen) desire to
facilitate a sprinkler system and build a lift in The Brewery House of King
Christian IV Museum of Copenhagen assed that it was necessary to carry
out an archaeological survey in the affected areas. The reason was that an
approx. 20m long, 1.65m wide and 1.5m deep pipe trench had to be dug out
in the so-called poterne corridor. In addition to this, it was needed to
excavate a hole for the sprinkler tank foundation in the southern stairwell.
Beside these to interventions in the integrity of the building, a concrete deck
was removed in the elevator shaft in the northern stairwell, a procedure
carried out as a new and deeper concrete foundation had to be build. Finally,
due to the fact that an extensive amount of founds had come to light during
the archaeological excavation work in the southern stairwell, the project was
altered and a secondary hole intended for the sprinkler tank was dug out in
the northern cellar.
Time: 17 and 17th century.
Structures: Stone foundations and tile floors.
Key words: Dutch inspired fortification work, King Christian V (1588-1648),
royal entrepreneurship, mercantilism, brick architecture, beer manufacturing.
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Figur 2. Kongens Bryghus med udgravningsfelterne indtegnet. Bygningens layout udgøres
af de grå områder, medens de røde linjer repræsenterer udgravningsfelterne.
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Figur 3. Poternen med flere af grøfterne indtegnet.
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Figur 4. Grøfterne i trappeskakterne.
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Figur 5. Grøfterne i Bryghusgården.
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2 Undersøgelsens forhistorie
Københavns Museum modtog 19. november 2010 henvendelse fra Holsøe
Arkitekter A/S ved arkitekt Mads Bryld, idet de havde til hensigt at udføre
anlægsarbejder i Kongens Bryghus, Frederiksholm Kanal, 1220 København
K, med henblik på etablering af brandsikring.
Det område, anlægsarbejdet skulle berøre, lå hovedsagelig i underetagen af
det fredede fortidsminde Kong Christian IV’s Bryghus, der oprindelig var
opført som en skanse, som indgik i den del af Københavns befæstning
samme kong Christian IV (konge 1588-1648) lod opføre i løbet af 1600tallets første årtier.
Den arkivalske kontrol af de berørte områder indikerede, at der med al
sandsynlighed vil påtræffes opfylds- og kulturlag relateret til såvel de
tidligere generationer af områdets bebyggelse fra perioden før
Skansen/Bryghusets opførelse samt levn fra selve bryggerifunktionen.1
Da det blev anset for sandsynligt, at Bryghusundersøgelsen ville foregå i et
område med et markant arkæologisk potentiale beliggende indenfor et af
Kulturarvsstyrelsen (nuv. Kulturstyrelsen) udpeget kulturarvsareal, indsendte
Københavns Museum herpå et budget for at arkæologisk tilsyn af ca. tre
ugers varighed til Kulturarvsstyrelsen 16. Juni 2011. Dette godkendtes af
Kulturarvsstyrelsen 4. Juli 2011, hvorefter museet modtog bygherres
skriftlige godkendelse af budgettet 21. December 2011. Undersøgelsen
påbegyndtes ultimo juni 2012.
Undervejs i undersøgelsesprocessen stod det imidlertid klart, at
anlægsarbejdet ikke kunne udføres uden fjernelse af dele af den fredede
bygningsmasse, hvorfor Kulturstyrelsen ved arkæolog Thomas Roland
forlangte anlægsarbejdet stoppet 22. August 2012.
Grundet ændringerne i forudsætningerne for projektet måtte et tillægsbudget
på ca. en uges varighed udarbejdes. Dette indsendte Københavns Museum
1

020306-241, KBM2641, Galejhuset. 2002. Registrering af brolægninger fra 16-1800-tallet.
020306-334, KBM3520, Bryghusgrunden, 2007. Registrering af 1700-tals industrianlæg,
1600-tals møllerende, bolværker fra 16-1800talet.
020306-181, uden j.nr., Frederiksholms Kanal, 1998. Registrering af 1600-tals bolværker.
020306-462, KBM3925, Slotsholmen, 2010. Registrering af en lang række fundamenter og
opfyldslag på Slotsholmen.
020306-360, KBM3578, Christiansborg Ridebane. Registrering af kulturlag fra historisk tid.
020306-364, KBM3455, Christiansborg Ridebane II. Registrering af muret vandledning fra
1600-tallet, brostensbelægning fra 16-1700-tallet samt fundament fra 1600-tallet.
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til Kulturstyrelsen 25. August 2012. Dette godkendtes af Kulturstyrelsen 28.
August 2012. Fortsættelsesprojektets initiering afventes stadig (3. oktober
2012).

Figur 6. Holsøe Arkitekter A/S’ udgravningsplan.
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3 Administrative data
3.1

Bygherre

Bygherre er Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, H. C. Andersens
Boulevard 2, 1553 København V. Kontakten mellem bygherre og
Københavns Museum blev varetaget af Henrik Grube Mikkelsen.

3.2

Arkitekt

Arkitektfirmaet er Holsøe Arkitekter A/S, Ryesgade 3F, 3. 2200 København
N. Kontakten mellem arkitektfirma og Københavns Museum blev varetaget
af arkitekt Jette Caspersen Borup.

3.3

Ingeniør

Ingenørfirmaet er COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

3.4

Entreprenør

Entreprenørarbejdet i forbindelse med udgravning til indlæggelse af kabler
etc. i underetagen blev faciliteret af Enemærke og Petersen, Ole Hansens
Vej 1, 4100 Ringsted. Byggeleder var Ib Thykjær Ditlefsen.

3.5

Ansvar og rettigheder

Københavns Museum er ansvarshavende ved de arkæologiske
undersøgelser og er ligeledes ansvarlig for opbevaringen af
originaldokumentation og fundmateriale. Endvidere ejer Københavns
Museum rettighederne til dette materiale (cf. Kulturstyrelsens retningslinier).

3.6

Finansiering

I henhold til Kulturstyrelsens tilladelse til arbejderne finansierede bygherre,
Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, H. C. Andersens Boulevard 2,
1553 København V, de arkæologiske arbejder.
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4 Øvrige data
Det arkæologiske arbejde blev udført i tidsrummet juni-december 2012.
Indledende sagsbehandling var ved museumsinspektør arkæolog Niels P.
Grumløse. Udgravningsansvarlig var museumsinspektør, arkæolog Hoda ElSharnouby. Udgravningens daglige ledelse blev varetaget af arkæolog Claus
Rohden Olesen, medens arkæolog Stine Damsbo Winther, arkæolog Mikkel
B. Siebken samt arkæolog Andreas Bonde Hansen i forskelligt omfang var
tilknyttet undersøgelserne.
Arbejdet med at sammenfatte undersøgelsesresultaterne og udfærdige
rapporten blev varetaget af arkæolog Claus Rohden Olesen.
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5 Kulturhistorisk baggrund og topografi
5.1

Kulturhistorisk baggrund

5.1.1 Slotsholmen
Det område, der i dag omtales som Slotsholmen, bestod oprindelig af flere
mindre holme situeret i farvandet mellem Sjælland og Amager. Slotsholmen
omtales første gang hos Saxo (ca. 1160-ca. 1208), hvor den benævnes
”...insulam maritima...”, ie. Strandholmen.2 Herudover omtales Skarnholmene
nordvest for Strandholmen første gang i 1549.3 Herudover omtales
Bremerholm, der lå nordøst for Strandholmene, men som dog ikke voksede
sammen med Slotsholmene, i 1510.4

Figur 7. Slotsholmen. Udsnit af Peder Hansen Resens (1625-1688) eleverede kort over
København fra 1674 i Atlas Danicus fra 1677.

Den ende af slotsholmen, hvor Bryghuset er situeret, var i oldtiden og
middelalderen hav. I midten af 1500-tallet omtaltes så endelig en lav holm
sydvest for Slotsholmen, hvorpå et såkaldt svovlhus og to vindmøller vides

2

KD II p. 341.
KD I p. 423.
4
KD I p. 259.
3
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stående. Denne holm blev efterhånden ved opfyldninger landfast med
Slotsholmen.5

5.1.1.1 Oldtid
Oldtiden er i Københavnsområdet noget overset, idet byens opståen og
topografiske udvikling var de dominerende temaer hos de bærende kræfter i
den kulturhistoriske forsknings pionertid.
Hans Nielsen Rosenkjær (1851-1907) udførte dog en række omfattende
undersøgelser i slutningen af 1800-tallet, der bl.a. førte til erkendelse af, at
jægersamfund ældre end Ertebølletid (5400f.kr.-3900f.kr.) var present inden
for det forhistoriske danske landskab. Rosenkjærs resultater skabte dog ikke
grobund for mere omfattende studier af oldtiden i Københavnsområdet, og
først med museumsinspektør fra Nationalmuseet Hans Kjærs (1873-1932)
artikel Under asfalt og Brosten behandles de på daværende tidspunkt kendte
oldtidsfund fra Københavnsegnen.6

Figur 8. Hans Nielsen Rosenkjær.

Siden udførte også Holger Utke Ramsing (1868-1946) talrige observationer
og registreringer, men historisk påviselige fortidsminder var det
altoverskyggende omdrejningspunkt for hans arbejde. Ikke desto mindre
gennemgår han byens historie kronologisk i sit trebindsværk Københavns
Historie og Topografi fra 1940 og berører i den sammenhæng også den
forhistoriske udvikling, som den manifesterede sig i materielkulturen, e.g.

5
6

Fogh & Følner 2000 p. 3
Kjær 1928.
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flint og rensdyrtaks vidnesbyrd om jægersamfundenes tilstedeværelse i
området etc.7
Professor Axel E. Christensen (1906-1981) berører ligeledes de ældste fund
i København i Harald Jørgensens (1907-2009) København fra Boplads til
Storby fra 1948.8 Han beskæftiger sig kortfattet med dels med de spredte
redskabsfund fra forskellige steder indenfor det gamle voldområde, og dels
bopladssporene fra Frihavnen og Nytorv. 9
Ramsings resultatfremlæggelse var autoritativ gennem mange år. Således
er det først med Nationalmuseets arkæologiske undersøgelser af Frihavnen i
1985, at Rosenkjærs registreringsarbejde lod sig supplere. Det var et
arbejde, som førte til påvisningen af to bopladser, dateret til Kongemosetid
(6400f.kr.-5400f.kr.).10 Disse undersøgelser fulgtes op af enkelte mindre
undersøgelser i 1991-1992, og endelig i 2004 blev der udført enkelte
prøveundersøgelser på lokaliteten for den nuværende Amager Strandpark.
Fund tilskrevet de følgende perioder af oldtiden, bronzealder, jernalder samt
vikingetid er ifølge Fund og fortidsminder ikke presente på Slotsholmen.
Derfor er det end ikke muligt at skitsere, på et alment plan, hvorledes
eventuelle kulturelle aktiviteter har præget området i de pågældende
perioder.11
Imidlertid bidrager Rosenkjærs geologisk-botaniske observationer i relation
til undersøgelserne af Absalons borg i 1902, 1906-08 og 1918-22 på
Slotsholmen til en forståelse af områdets karakter inden byens opståen.
Rosenkjær påviste dels, at Absalons borg fra 1167-1174 var den tidligste
bygning på holmen, og dels at inden påbegyndelsen af byggeriet havde der
ligget et ca. 10cm tykt lag af naturligt strandtørv på stedet. I denne tørv
kunne der desuden iagttages kampstensaftryk. Disse var imidlertid blevet
fjernet, angiveligt for at fungere som fundamentsten i forbindelse med
opførelsen af borgen. Han påviste endvidere, at den kun 300x200m store
holm blot havde hævet sig 0,5m over datidens vandspejl. Dette var
vegetationen i høj grad præget af, idet den om foråret af dækket af en skov
af strandgræsset tagrør, Phragmites australis, og i efterårsmånederne af blå
strandasters, Aster tripolium.

5.1.1.2 Absalons borg
Slotsholmen er nært knyttet til Københavns opståen og tidlige udvikling, da
den ældste sikre skriftlige efterretning om byen omhandler biskop Absalons
(1128-1201) opførelse af en borg på Strandholmen i 1167. Fæstningen stod
7

Ramsing 1940.
Jørgensen 1948 p. 9.
9
Stensager (u.å.) p. 1.
10
Sb.nr.: 020306-236; 401362-2.
11
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Sog/
8
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færdig fire år senere på et fundament af kampesten og beklædt med
kridtsten fra Stevns. Den rummede kirke, bryggers, bageri, badstue i.a.
udført i munkesten. Omkring år 1250 blev der tilføjet to sidetårne på
fæstningens mur, og sådan er borgen afbilledet på Københavns byvåben
den dag i dag. Borgen blev erobret af Hansaforbundet i 1368 og revet ned
året efter som del af en fredsaftale.12

5.1.1.3 Københavns Slot
Efter nedrivningen af Absalons borg i 1369 blev der i de efterfølgende år
hurtigt opført en ny borg, der med tiden kom til at bære navnet Københavns
Slot. Hvornår den stod færdig er lidt uklart, men i 1387 omtales der en
høvedsmand på stedet, så der må den nye borg sandsynligvis have stået
færdig.
Roskildes biskopper beholdt ejendomsretten til borgen, indtil Kong Erik af
Pommern (konge 1396-1439) i 1417 tiltog sig borgen. Borgen blev dog først
kongelige residens, da Christoffer af Bayern (konge 1440-1448) flyttede sit
hof til København i 1443. Under Christoffer af Bayern og de følgende konger
voksede betydningen af Københavns Slot, der efterhånden blev kongernes
foretrukne opholdssted.
Samtidig blev slottet centrum for rigets styre. Selv om kongen i princippet
befandt sig på stadig rundrejse i riget og bragte sin administration i kancelliet
med sig, begyndte man fra midten af 1400-tallet at betragte Københavns
Slot som kancelliets hjemsted. Det centrale finansstyre blev også knyttet til
Københavns Slot, og fra midten af 1400-tallet blev skatter og kongelige
indtægter fra hele landet bragt til tårnet på Københavns Slot. Under
Christoffer af Bayern blev der oprettet et administrationsarkiv på
Københavns Slot, og i 1582 blev alle rigets arkivalier samlet i Hvælvingen på
Københavns Slot.

12

Christophersen 1985 p. 95.
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Figur 9. Dronning Dorothea af Brandenburg.

Slottets stigende betydning ses også af, at det i 1445 blev valgt som
rammen om Christoffer af Bayerns (konge 1440-1448) bryllup med Dorothea
af Brandenburg (1430-1495). 4 år senere var slottet igen rammen om endnu
et bryllup for Dorothea. Denne gang med Christoffers efterfølger, Christian 1
(konge 1448-1481). I 1515 var slottet rammen om Christian 2’s (konge 15131523) bryllup med Elisabeth af Østrig (Habsburg) (1501-26).
Under oprøret mod Christian 2. i 1523 var byen København blandt kongens
tilhængere. Da Christian 2. sejlede til Nederlandene for at hente
forstærkninger overlod han borgen til sin tilhænger Henrik Gøye. Efter en
belejring fra juni til december 1523 kunne Christian 2.s onkel hertug Frederik
(konge 1523-1533) indtage by og borg, hvormed han endeligt fik sikret sin
magt over kongeriget.
Kampen om Københavns Slot var imidlertid ikke til ende. Under Grevens
Fejde åbnede byen i 1534 sine porte for Christian 2.s tilhænger Grev
Christoffer af Oldenburg (1504-1566), der opslog sin residens på
Københavns Slot. I 1535 begyndte Christian 3’s (konge 1534-1559) belejring
af by og borg, som udsultet til det yderste måtte overgive sig i 1536.

5.1.1.3.1 Bygningshistorie
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Allerede fra Erik af Pommerns tid blev slottet udbygget, men det holdt sig i
lang tid inden for omkredsen af den gamle borgmur, som havde omgivet
Absalons borg.
Slottets grundplan lå derfor inden for den cirkulære voldgrav, der havde en
indre diameter på omkring 50 meter. På denne plads boede kongen med
familie og hof. Hertil kom udenomsbygninger som f.eks. en toldbod og en
vagtbygning.
Konge efter konge modificerede slottet med udbygninger, svalegange,
trappetårne og andet. Christian 1. opførte og indrettede en riddersal (kaldet
"Dandsesalen"), der dog først blev fuldført af Kong Hans i 1503. Også
Christian 2. byggede om på slottet, og indrettede blandt andet en helt ny
slotskirke.13

Christian 3’s udvidelse 1552-58
Den første større udvidelse stod Christian 3. for i 1550'erne. Efter
Københavns belejring i 1535-36 var det tydeligt, at slottet var forældet som
fæstningsanlæg. Københavns Slot gik herefter fra at være en del af
Københavns forsvarsanlæg til udelukkende at fungere som bolig. Christian
3. udvidede slottet ved at bygge ud i voldgraven. Samtidig blev opført et
antal bygninger uden for voldgraven til at rumme funktioner, der hidtil havde
været på slottet. Der blev blandt andet opført administrationsbygninger,
adgangsbro og havne- og værftsanlæg til flåden.14

Christian IV og Københavns Slot
Da Christian 4. blev kronet i 1596, fejrede han det ved at forhøje det store
indgangstårn, der blev kaldt Blåtårn, og sætte et spir på det. Blåtårn blev
kendt som fængselstårn, hvor blandt andre Leonora Christina Ulfeldt (162198) sad fængslet i 21 år. Derudover blev slottet ikke ændret særlig meget i
den periode, men det gjorde omgivelserne, hvor større arealer mellem
holmene blev fyldt op. Herved opstod f.eks. Christianshavn, Børsen og
Tøjhuset, og denne udvikling fortsatte under Frederik III (konge 1648-1670),
der f.eks. opførte en del staldbygninger og et kongeligt bibliotek.15

13

Lund (ed.) 1987 pp. 15-49.
Lund (ed.) 1987 pp. 22-30.
15
Lund (ed.) 1987 pp. 31-43.
14
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Figur 10. København Slot ca. 1730 efter Frederik IV’s ombygning.

Frederik IV’s ombygning 1720-29
Københavns Slot var længe kendt som den usleste fyrsteresidens i hele
Europa og var en stor pinagtighed, ikke kun for kongefamilien og dens
internationale omdømme, men også for folket.
I begyndelsen af 1700-tallet blev slottet gennemrenoveret af Frederik 4.
(konge 1699-1730). Voldgraven blev fyldt op og planeret, og slottets
grundplan med alle dens kroge og udbygninger blev rettet af til en mere
regulær femkantet barokform. Fløjene med deres forskellige højder blev alle
forhøjet til 5 etagers højde. Blåtårn blev stående, men det blev gennembrudt
af den nye hovedport til slotsgården og fungerede som portbygning. Det
ombyggede slot stod færdigt i 1728. Men indvendigt og i slotsgården blev
det endnu mere mørkt og trangt, og samtidigt blev slottet så tungt, at murene
begyndte at skride og slå revner. Allerede omkring 1730 besluttede Frederik
4’s efterfølger Christian 6 (konge 1730-1746) at rive det ned for at opføre et
helt nyt slot, nemlig det første Christiansborg Slot.
I starten af 1900-tallet blev ruinerne genfundet og udgravet i forbindelse med
genopførelsen af Christiansborg Slot efter branden i 1884. Ruinerne af
Københavns Slot kan i dag ses i de overdækkede udgravninger under det
nuværende Christiansborg Slot.16

5.1.1.4 Christiansborg

5.1.1.4.1 Første Christiansborg
Christian VI besluttede i 1730, samme år som han besteg tronen, at det
gamle trange og mørke residensslot skulle erstattes af et helt nyt slot opført
fra bunden. Den blev det første Christiansborg. Slottets arkitekt blev Elias
16

Lund (ed.) 1987 pp. 44-49.
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David Häusser (1687-1745), som dog måtte overlade det meste af den indre
indretning til Laurids de Thurah (1706-1759) og Nicolai Eigtved (1701-1754).

Figur 11. Det første Christiansborg.

Arbejdet begyndte i 1731 med nedbrydning af Københavns Slot. Der blev
opkøbt og ryddet mange omkringliggende grunde, og der blev udført et
omfattende piloteringsarbejde for at kunne bygge over den gamle voldgrav
og de opfyldte arealer.
Slottet var klar til beboelse i 1740, og den 5. oktober blev også
staldanlægget meldt klar til at huse kongens heste og vogne. Kongens
indflytning fandt sted med pomp og pragt og kanonsalut den 26. november,
hvor den kongelige familie flyttede ud fra den midlertidige bolig på
Frederiksberg Slot.
Christiansborg stod nu som et prægtigt firfløjet rokokopalads med ridebane
og slotskirke samme sted som den nuværende. Det var ekstremt dyrt.
Opførelsen kostede over halvdelen af et års indtægt for hele riget. eller som
værdien af al ejendom på Sjælland.
Den 26. februar 1794 udbrød der brand i en skorsten. Branden udviklede sig
voldsomt over de næste timer, og en stor menneskemængde arbejdede for
et redde ikke bare slottet og det værdifulde indbo, men også de
omkringliggende bydele, som gløderne regnede ned over.

22

Slottet med slotskirken udbrændte, og der blev lidt store tab af mange af
slottets beboere. Der gik store mængder af kongens indbo og kunstværker
tabt.17

5.1.1.4.2 Andet Christiansborg
Efter branden i 1794 blev der taget adskillige initiativer til at få opført et nyt
slot, men situationen blev yderligere forværret året efter af Københavns
brand. Endelig i 1803 nedsatte kongen, Christian 7. (kongen 1765-1808), en
kommission som skulle planlægge og overvåge opførelsen af dels et nyt slot
og dels et nyt kombineret rådhus og domhus for København.

Figur 12. Den andet Christianborg.

Det andet Christiansborg blev tegnet af C.F. Hansen (1756-1845) som
havde indsendt et projektforslag i 1800. En stor del af ydermurene og de
indre skillevægge overlevede branden og blev genbrugt i det nye slot. En
væsentlig forskel var at tårnet og fløjen mod ridebanen blev stort set fjernet. I
det tidligere slot var denne fløj den største, men i C.F. Hansens forslag blev
den åbnet og de to tilbageværende sidefløje blev forbundet med en
kolonnade. Slottet blev af den grund en del mindre end det foregående og
det betød også at hovedindgangen nu blev i facaden ud mod Slotspladsen.
Den moderne stil var klassicismen som havde andre stilmæssige idealer end
de foregående tiders rokoko og barok. Man ville gerne have større ubrudte
murflader og der blev blandt andet opnået ved at reducere antallet af
vinduesfag i facaden mod Slotspladsen. Sammen med andre arkitektoniske
kunstgreb fik han genanvendt det brændte murværk og alligevel skabt en
bygning med et helt andet udtryk. Det andet Christiansborg brændte i 1884.18

5.1.1.4.3 Tredje Christiansborg

17
18

Lund (ed.) 1987 pp. 49-85.
Lund (ed.) 1987 pp. 86-139.
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Man begyndte opførelsen af det tredje Christiansborg i efteråret 1906, ie. 20
år efter det var brændt. Det blev rejst på samme fundament - og delvis med
de samme ydermure som de to foregående slotte.
Slotsbygningen er trefløjet og gennemskæres af to porte: Kongeporten og
Dronningeporten, som forbinder den indre slotsgård med henholdsvis
Slotspladsen og Prins Jørgens Gård. Kongeporten har ikke så megen
funktion da ingen af slottets hovedafsnit har indgang herfra; dog har
kongeporten indgangen til den underjordiske udstilling af de gamle
slotsruiner. Dronningeporten er hovedindgang til de kongelige lokaler i
nordfløjen.
Højesteret har sin hovedindgang i Prins Jørgens Gård og her har man
genbrugt indgangspartiet fra Kongeporten på det tidligere slot, som dog nu
er blevet løftet op til en placering for enden af indgangstrappen. Indgangen
til Folketinget er placeret i Rigsdagsgården.
Slottet er forbundet til de omgivne bygninger med tre løngangsbygninger:
Mod Slotskirken finder man Kirkeløngangen, og i Rigsdagsgården findes
dels Kavalerløngangen (også kaldet Zahlkammerbygningen eller
Kancelliløngangen), som danner forbindelse til det gamle Rigsarkiv, og dels
Kunstkammerløngangen. Løngangsbygningerne i Rigsdagsgården blev i det
tredje Christiansborg indrettet med lejligheder til formændene for de to
rigsdagskamre.
Tårnet er med sine 106 meter det højeste i København (knap en meter
højere end tårnet på Københavns Rådhus). Formen udstrålede oprindelig en
massiv tyngde, men udtrykket ændredes noget i 1934 da man tilføjede en
vindfløj og to ekstra kroner.19

5.1.2 Bastionen 1608-1616
På holmen sydvest for Københavns Slot, hvor det såkaldte Svovlhus og to
vindmøller omtales stående i 1500-tallet (cf. 5.1.1), anlagde Christian IV
(konge 1588-1648) en kraftig hjørnebastion med en signifikant
pilespidsformet plan i 1608. Denne bastion/skanse, der indgik en den
omfattende fæstning, lod kongen, efter nederlandsk forbillede, byen
omkranse af i årene 1608-ff.
Til funderingen vides pæle hvæsset og nedbukket, og anseelige mængder
kampesten blev endvidere leveret. Bastionen blev udført hul med vældige
ydermure, muligvis delvis i såkaldt fæstningsforbandt, samt med en åben
platform, der var beskyttet af brystværn og skydeskår, øverst. Til at bære
denne platform rejstes enorme hvælvinger. Noget peger imidlertid i retning
af, at der kan have været indskudt et kanondæk i træværk i hvælvingernes
halve højde.
19

Lund (ed.) 1987 pp. 140-196.
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I forbindelse med den frisiske bygmester Johan Semps (1572-1635)
anlæggelse af Christianshavns i ca.1616-1620’erne mistede bastionen
imidlertid sin funktion.

Figur 13. Bastionen. Udsnit af kobberstikket Hafnia Metropolis 1611.

5.1.3 Kongens Bryghus
Bastionen blev efter tabet af sin militære betydning forhøjet markant, idet et
højt tagværk med spidsgavle og skifertag blev rejst. I den forbindelse blev
bygningen efter kongelig instruks taget i anvendelse som bryghus.
Henholdsvis et byprospekt fra 1625-28 samt en opmålingsplan fra 1648
giver indtryk af bygningens udseende i den pågældende periode. Den
antages således at have været forsynet med vinduesåbninger, med gitre
samt et antal kvistlignende lemme i tagfladerne.
I 1632 hærgedes bygningen uheldigvis af brand men genopbygges hurtigt
herefter. Til denne fase knytter den halvvalmede mansardlignende
tagkonstruktion, som ses i dag, omend fortsat med skiferbeklædning på
dette tidspunkt. Kviste i tagfladen var ligeledes et træk, som prægede
bygningen. Interessant er det endvidere, at Peder Hansen Resen (16251688) på et eleveret kort i første bind af sit Atlas Danicus fra 1674 viser
bygningen med en rampe på gårdsiden, formodentlig et indskudt dæk
placeret i stueetagen. Bygningen fungerede på dette tidspunkt fortsat som
bryghus, også under Københavns belejring i 1658-59, hvor den desuden
indgik aktivt i byens forsvar.20

20

Fogh & Følner 2000 p. 4.
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Figur 14. Kongens Bryghus, set fra Københavns Havn.

Fra 1710 foreligger en detaljeret beskrivelse af bygningen, udført af
Københavns stadsbygmester Johan Conrad Ernst (1666-1750) i relation til
forpagtningsoverdragelsen fra Peter Klouman til sin stedsøn. Beskrivelsen
giver indtryk af et fuldt udbygget bryggeri med udførlige beskrivelser af
gulve, mursten, brolægninger, vinduer, indmurede kobberkedler samt
skorstenene på hver side af poternen og kvistlemme. Hermed
videreformidler rapporten et indtryk, som stemmer meget godt overens med
samtidige afbildninger.
I 1767 blev bygningen imidlertid igen raseret af en omfattende brand.
Dennes omfang kendes fra en rødkridtstegning udført af billedhuggeren
Johannes Wiedewelt (1731-1802) dagen efter branden. Fra tiden omkring
branden foreligger der dels en opmåling, et approberet projekt samt en del
korrespondance. Det vides således, at i forbindelse med genopbygningen i
1768-70 blev flere af hvælvene nyopført, og hele tagkonstruktionen blev over
hovedfløjen opført med en simplere tagform, nemlig et regulært halvvalmet
saddeltag, tækket med tegl, således som det ses i dag. De to skorstene blev
på samme tid sløjfet, dog formodes det kraftige murværk omkring den
nuværende trappe og elevator delvis at stamme herfra.
Branden kom imidlertid til at repræsentere et vendepunkt for bygningen, idet
den efter genopførelsen alene fandt anvendelse som magasinbygning, først
for bryggerlauget og søetaten, senere for landetaten og Tøjhusmuseet.
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Bygningen fremstod i 1770 fortsat med tagkviste og lemme, men de blev i
løbet af 1800-tallet erstattet af støbejernsvinduer. Ved midten af 1800-tallet
opfyldtes desuden et bredt areal på Bryghusets havnesider, ie. til Christians
Brygge og Frederiksholms Kanal, hvorved bygningens relation til vandet
definitivt ophørte.

Figur 15. Kongens Bryghus set fra Frederiksholms Kanal.

Siden 1767-branden har bygningen ikke undergået egentlige ændringer af
betydning men er dog blevet løbende istandsat p.g.a. almindeligt forfald,
navnlig i 1925 og 1967, hvor dele af tagkonstruktionen blev udskiftet.21
I dag fremtræder bygningens hvælvede stueetage i vid udstrækning som
den gjorde, da den fungerede som hjørnebastion. Dog er der sket ændringer
i dør- og vindueshuller. I de høje slanke åbninger mod havn og kanal er der
bl.a. hugget ud i falsen til vindueskarmene, så den oprindelige
skydeskårssmig er sløret. Gulvene er i stor udstrækning uændret siden
bygningens tid som bryggeri. Derimod kan det iagttages, at visse hævninger
af gulvet har fundet sted rundt om i bygningen. Muligvis er gulvet blevet
omlagt og hævet i forbindelse med overgangen fra bastion til bryghus. Gavle
og tagkonstruktioner har også kun undergået få ændringer i løbet af de
sidste ca. 240 år.
Facaderne viser tydeligt en lang og kompliceret bygningshistorie, idet
reparationer og sammenbygninger med hosliggende bygninger, samt spor
som viser, at den på et tidspunkt har været rødkalket, er synlige.
Frilægninger af soklen afslører fremdeles, at granitsoklen flere steder enten

21

Fogh & Følner 2000 p. 5.
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er løftet eller forøget opefter i takt med hævningen af det omgivende
terræn.22

22

Fogh & Følner 2000 p. 6; Hadevik & Siebken 2012 pp. 11-13.
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6 Arkæologisk baggrund
Et anseeligt antal arkæologiske observationer er foretaget i det berørte
undersøgelsesområde.
En gennemgang af Københavns Museums Arkæologiske Arkiv viste, at der
foreligger en ikke uvæsentlig mængde tidlige indberetninger af arkæologisk
karakter. Dette materiale, som i flere tilfælde forekommer noget vilkårligt
indsamlet, med fokus på forholdsvis særprægede problemstillinger, er
fortrinsvis indsamlet af Rosenkjær og Ramsing i første halvdel af det 20.
Århundrede. Til trods for at deres arbejde bærer præg af deres amatørstatus
og deraf følgende famlen overfor de arkæologiske undersøgelsesmetoder,
så besidder deres observationer fortsat en væsentlig grad af anvendelighed,
omend deres tolkninger af kulturhistorien foretaget i relation til observationer
af lagserier betragtes med stor skepsis.23
Sammenlignet med andre dele af byen er omfanget af indleveret
genstandsmateriale yderst sparsom, hvilket angiveligt skyldes, at, bortset fra
kongefamilien, så har ganske få resideret på Slotsholmen tidens løb.
Herudover kan en dag- som natrenovation af generelt højere kvalitet end i
den resterende del af byen også have spillet ind på kildesituationen, idet en
større andel af potentielle kulturelle deponeringer blev bortskaffet frem for
akkumuleret end i København i øvrigt. Endelig bør den arkæologiske
situation også tages i betragtning, idet kun få større arkæologiske
undersøgelser blevet udført på Slotsholmen i tidens løb.

Sagsnr.:

År

Lokalitet

Beskrivelse

1902

Frederiksholms Kanal

Indberetning v. Rosenkjær, murværk
påtruffet.

1904

Frederiksholms Kanal

Indberetning v. Rosenkjær, murværk
påtruffet.

1930

Frederiksholms Kanal 6

Indberetning v. Ramsing, murværk
påtruffet.

1935

Frederiksholms Kanal
(Christians Brygge siden af Bryghuset)

Indberetning v. Ramsing, murværk
påtruffet.

1938

Frederiksholms Kanal

Indberetning v. Ramsing, murværk
påtruffet.

1974

Frederiksholms Kanal 28

Indberetning om fund af ovnrester fra
1700-tallet.

1975

Frederiksholms Kanal 28

Bymuseet fandt rester yderligere
ovnrester fra 1700-tallet (cf. ovenfor).

1981

Kongens Bryghus

Udgravning v. Nationalmuseet, gulvet i
bryghuset.

1998

Frederiksholms Kanal

1600-tals bolværker.

u. j.nr.
u. j.nr.
u. j.nr.
u. j.nr.
u. j.nr.
u. j.nr.
u. j.nr.
u. j.nr.
u. j.nr.
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Ramsing noter u.å.

29

KBM 2160

1995

Frederiksholms Kanal 29

Formodet bolværksrester ved
bryghusets østgavl.

KBM 2641

2002

Det Kongelige Bibliotek

Registrering af tre brolægninger i
Galejhuset.

KBM 3578

2007

Christiansborg Ridebane

Nyere tids kulturlag.

KBM 3455

2007

Christiansborg Ridebane II

Muret vandledning fra 1600-tallet,
1600-tals fundament samt
brostensbelægning fra enevoldstiden.

KBM 3520

2007

Bryghusgrunden

16-1700-tals fundamenter samt
Møllerenden fra 1600-tallet samt
bolværker fra 1800-tallet.

KBM 3925

2010

Slotsholmen

Registrering af række fundamenter
med en anseelig længde samt
opfyldslag relateret til Slotsholmen.

KBM 3940

2011

Frederiksholms Kanal 16-18

Murværk fra tidligere bebyggelse i
baggården, dateret til 17-1800-tallet.

KBM 3954

2011

Kongens Bryghus

Murværksobservationer på Christians
Bryggesiden af Bryghuset.

Registrering af opfyldslag og vandrør
fra 1600-1700-tallet.
Figur 16. Tidligere arkæologiske observationer og undersøgelser i området omkring
Kongens Bryghus. Københavns Museums Antikvariske Arkiv.

KBM 3966

2012

Ny Kongensgade 4-14

Såvel sideløbende med de private indsamlings- og registreringsinitiativer
samt i de følgende årtier udførte Nationalmuseet en stribe arkæologiske
undersøgelser i København. Deres indsats var imidlertid ikke systematisk
eller dækkende, idet museet vurderede relevansen af konkrete henvendelse
eller agerede på eget initiativ. Dette forhold, som i dag forekommer
besynderligt, hænger sammen med, at byen ikke var underlagt museet som
et ansvarsområde, samt at den museale lovgivning var anderledes
konstrueret end det er tilfældet i dag. I midten af 1980’erne ændrede billedet
sig, idet Københavns Bymuseum oprettede sin første arkæologiske stilling
med Københavns og Frederiksberg Kommune som arkæologisk
ansvarsområde.
Fredningerne af bygningerne på Slotsholmen, herunder også Kongens
Bryghus, sammenholdt med områdets centrale Danmarkshistoriske
betydning samt de deraf følgende diskussioner og beslutninger vedrørende
dette enestående kulturmiljøs anvendelse, har i årenes løb affødt en række
bygningsarkæologiske studier af områdets bygninger. Disse har ikke været
udført i museets regi, idet forskellige offentlige og private institutioner,
heriblandt Institut for Kunsthistorie og Kunstakademiets Arkitektskole, har
bidraget med såvel opmålinger som bygningsarkæologiske undersøgelser i
varierende omfang.24

24

E.g. Raabyemagle 2000.
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7 Kulturhistorisk potentiale
7.1

Introduktion

Som skitseret i det foregående, så har bebyggelsen på Slotsholmen i alt
overvejende grad været knyttet til henholdsvis Absalons borg og
Københavns Slot/Christiansborg. Til trods for der er tale om en udpræget
grad af anvendelseskontinuitet som et magtcentrum, så er det evident, at
måden, hvorpå det er kommet til udtryk, og derved er blevet materialiseret,
har ændret sig dramatisk i løbet af de sidste otte århundreder.
Den arkivalske kontrol viste fremdeles, at bevaringsgraden i de berørte
områder, var af en sådan karakter, at arkæologiske undersøgelser med en
væsentlig grad af sandsynlighed vil komme til at berøre betydningsfulde
kulturlevn relateret til driften af disse anseelige magtcenterhusholdninger.
Konkret drejer det sig om opfyld- og kulturlag aflejret af ældre generationer
af bebyggelse samt levn knyttet til bryggerifunktionen.

7.2

Svovlhuset

Hvorvidt ældre bygninger, herunder rester af det Svovlhus, som i midten af
1500-tallet omtales liggende på en holm syd for Slotsholmen i 1500, omtrent,
hvor bryghuset nu er situeret, ville kunne forekomme i henholdsvis
poternetracéet, trappeskaktene samt i Tøjhusgården, var det på forhånd
vanskeligt at sige noget konkret om. Dette hænger sammen med, at denne
bygning, såvel som eventuel øvrig bebyggelses lokalisering ikke er erkendte.
Svovlhuset optræder på Braun og Hogenberg kort Hafnia fra 1587, hvor det
ses som en bindingsværksbygning placeret helt til venstre i billedet.
Fremdeles menes Svovlhuset også at kunne ses på det ældste kort over
København fra ca. år 1600. Her optræder det som et vinkelbygget anlæg
isoleret placeret i vandet sydvest for Slotsholmen.
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Figur 17. Svovlhuset. Udsnit af Braun & Hogenbergs prospekt Hafnia fra 1587.

7.3

Landindvinding

Omtalte holm sydvest for Slotsholmen, hvorpå Svovlhuset var beliggende,
blev ved opfyldninger gradvist landfast med Slotsholmen. Disse
akkumuleringer ville eventuelt kunne forventes påtruffet. I den henseende
ville fundamentsuddybningerne i Tøjhusgården besidde det største
potentiale, idet den projekterede udgravningsdybde på 3,1m langt overstiger
de øvrige udgravningsfelters dybder på henholdsvis 0,5m og 1,5 under
nuværende terræn.

7.4

Skanse

I hovedparten af Bryghusets levetid har det været alment accepteret, at
grundplanen, som den eksempelvis præsenteres på feltkvartermester Otto
Heyders plan af København fra 1648, modsvarer Skansens grundplan.
Forskellene mellem de to bygninger lå således fortrinsvis i de ændringer af
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de øvre stokværk, som relaterer sig til bygningens ændrede status i 1616,
hvor den funktion i tilknytning til Københavns befæstning ophørte og dens
udnyttelse som bryghus begyndte.25

Figur 18. Bygningen, der muligvis modsvarer Svovlhuset, er markeret med en rød cirkel.
Ældste kort over Købehavn fra ca. år 1600.

Imidlertid peger flere yngre undersøgelser i retning af, at denne opfattelse af
bygningshistorie er for forenklet fremstillet, idet e.g. Københavns Museums
undersøgelser af bygningens østlige eksteriør indikerer, at murværket er
blevet omsat i flere omgange.26 På den baggrund var det forventeligt, at
bygningsrester eller eventuelt fundering ville kunne påtræffes i forbindelse
med undersøgelsen. Angående sidstnævnte omtales disse faktisk i
forbindelse med opførelsen i 1608 bestående af hvæssede og nedbukkede
pæle samt kampesten.27

7.5

Bryghus

Grundet bygningens ejerforhold samt forandringerne heraf foreligger der et
efter dansk standard særdeles godt kildegrundlag til Bryghusets
bygningshistorie. Den tidlige historie belyses i bygnings- og
25

Raabyemagle 2000 p. 3.
Hadevik & Siebken 2012 pp. 11-12.
27
Raabyemagle 2000 p. 3.
26
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restaureringsregnskaber fra Christian IV’s tid.28 Den sene del af 1600-tallet
lader sig belyse ud fra en besigtigelse foretaget af den kongelige bygmester
Hans II van Steenwinckel (1639-1700) i forbindelse med udarbejdelsen af en
forpagtningsaftale med Peter Klougmann i 1686. En mere detaljeret
beskrivelse udarbejdes imidlertid i 1710, idet Københavns stadsbygmester
Johan Conrad Ernst (1666-1750) udfører denne i forbindelse med
forpagtningsoverdragelsen mellem samme Peter Klougman og dennes
stedsøn. Herudover foreligger der også egentlige opmålinger fra 1767 og
1805 etc. Disse meget detaljerede optegnelser, som blandt andet omtaler,
hvorledes gulvene fornys i 1710, giver formodning om, at store dele af de
tidlige aktivitetsstrukturer relateret til de ældre bryghusfunktioner fortsat må
være intakte under de nuværende gulvlag. Ligeledes giver det arkivalske
materiale indblik i, hvorledes flere mure er tilkommet i løbet af bryghusets
levetid, samt at der også er foretaget en række murgennembrydninger.
Disse forandringer af bygningsmassen ville det forventes, der kunne påvises
spor af.

Figur 19. Skansen. Udsnit af Johan van Wijks Hafnia Metropolis 1611.

Imidlertid er det vigtigt at have for øje, at det arkivalske materiale fortrinsvis
bør ses som punktnedslag i bygningens historie, hvorfor de forandringer af
bygningen, der fandt sted mellem nedslagene, alene lader sig påvise ud fra
arkæologiske undersøgelser. Endvidere bør der også udvises forsigtighed i
brugen af disse arkivalske kilder, idet deres hensigt ikke var at generere
dokumentation for bygningshistorien men blot at sikre en registrering af
interiør og inventar etc. eller give et grundlag, som bygningsmyndighederne

28

E.g. KD V p. 168.
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kunne træffe deres beslutninger på baggrund af. I den henseende er især
booptegnelserne problematiske, da der er påvist flere unøjagtigheder heri.29

Figur 20. Kongens Bryghus. Udsnit af Feltkvartermester Otto Heyders fæstningskort fra
1648.

29

Raabyemagle 2000 p. 4-5.

35

Figur 21. Bryghusets østgavl, der vender ud mod Christians Brygge. De røde markeringer
illustrerer, hvorledes bygningshistoriens kompleksitet fremstår i eksteriøret.

7.6

Blikhuset og Tøjhusgården

Det arbejde, der pågik i Tøjhus-/Bryghusgården, førte til, at bygningsrester
relateret til den fredede bryghus blev påtruffet. Derimod blev der ikke
påtruffet rester af den bebyggelse, der tidligere knyttede sig til Tøjhusets
aktiviteter. På adskillige kort ses e.g. en lang, smal nord-syd orienteret
bygning, forbindende Bryghuset med Tøjhusets sydøstre hjørne, som er
beliggende indenfor det aktuelle udgravningsområde. Det pågældende
bygning er det såkaldte Blikhus, ie. bygningen, hvori papir, blækpulver,
pennefjedre etc. blev opbevaret. Denne bygning, der rejstes med henblik på
opbevaring af kontorartikler, omtales i en aftale indgået mellem Christian IV
og Morten Kiøge. I aftalen, der stammer fra 1618, anføres det, at han ved at
forhøje kurtinemuren samt opføres en parallelmur længe mod nord skulle
skabe en facade for et langt lavt hus, der kunne fungere som løngang
mellem Bryghuset og Tøjhuset. Det fremgår endvidere, at han selv skal
bygge fundament.30 Bygningen blev revet ned i 1862, for at gøre plads til J.

30

Smith 1926 s. 346.
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H. Nebelongs (1817-1871) administrations- og værkstedsbygning til
Tøjhusmuseet, som fortsat tjener det formål i dag.31

Figur 22. Blikhuset og Tøjhuset. Tegning 1770.

Herudover blev der påtruffet sekundære og tertiære aflejringer, som relaterer
sig til områdets anvendelse i bred forstand, ie. opfyldninger, smudslag,
affaldsdeponeringer etc., idet gårdens anvendelseskontinuitet strækker sig
over mere end 400 år.

31

Raabyemagle 2000 p. 13.
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8 Metode
8.1

Udgravnings- og dokumentationsmetode

Nedenstående kapitel er en fremlæggelse af de applicerede
undersøgelsesstrategier
og
teknikker,
herunder
også
dokumentationsprincipperne. Fremdeles redegøres der for problematikker
knyttet til de metodiske overvejelser, der opstod i forbindelse med det
arkæologiske undersøgelsesarbejde.
8.1.1 Udgravningsmetode
Den arkæologiske undersøgelse blev foretaget som et tilsyn, hvilket
definerer udgravningsmetoden. Arbejdet blev således udført som en
permanent overvågningsopgave, ie. 1-3 arkæologer observerede
gravemaskinens udgravningsproces, medens den arbejdede sig igennem
den ca. 17m lange, ca. 1,7m brede og ca. 1,5m dybe poternetracé samt den
4,25x3,3m store og ca. 0,5m dybde sydlige trappeskakt. Herudover var også
de tre 1,7m brede og ca, 1,5m dybe grøfter i Bryghus-/Tøjhusgården som
samlet set havde en længde på 19,84m.
Brolæggerjomfruens arbejde i især nordre trappeskakt blev fulgt mindre
intenst, da denne blev anvendt til at fjerne et betondæk, der var evidens for
ikke besad en høj alder. Endvidere bevirkede de anseelige mængder
betonaffald, denne proces genererede, at observationer i bunden af grøften i
forbindelse med processen var særdeles vanskelig. Endeligt var arbejdet
også uhørt støjende, hvilket dog blev omgået ved anvendt støjværn.
Med andre ord udgjordes udgravningen af to forskellige arbejdsprocesser.
Til trods for at gravearbejdet hovedsagelig blev udført af gravemaskinen
førte lokaliseringen af potentielle kulturhistoriske levn til en grundigere
undersøgelse, oftest ved brug af henholdsvis skovl og graveske, med
henblik på at foretage en sikker identifikation af den påtrufne kulturhistoriske
kontekstualitet.
Som et led i denne proces blev større opfyldslag i reglen bortgravet, medens
alene egentlige strukturer blev frilagte og dokumenteret i plan.
Det afgravede jord håndterede entreprenøren, som dels redeponerede det i
poternetracéet og dels lod det fjerne efter udgravningens ophør.
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8.1.2 Dokumentationsmetode
Dokumentationsmetoden tager udgangspunkt i den opfattelse, at den
mindste identificerbare arkæologiske kontekst skal dokumenteres objektivt
og subjektivt, ie. beskrives, opmåles og fotodokumenteres. Ideelt set vil de
individuelle kontekster blive dokumenteret i den takt, de udgraves, ie.
startende med de yngste (øverst) og sluttende med de ældste (nederst).
Denne fremgangsmåde betegnes som den stratigrafiske metode.
Forudsætningerne
for
et
arkæologisk
tilsyn
medfører,
at
dokumentationsprocessen ofte divergerer fra disse principper, da alene
egentlige strukturer registreres. Lagfølgen respekteres således ikke. Denne
mere hårdhændede metode medfører, at ikkestrukturelle kontekster ofte
udelukkende dokumenteres i profilerne i anlægskanterne. Endvidere
medførte dybden på grøft to i Bryghusgården, kombineret med manglende
sikring, at lokaliserede kontekster i alene kunne fotodokumenteres, da den
var i fare for at kollapse.
Kontekstregistreringen blev udført efter konventionelle principper i de tre
skitserede dimensioner (beskrivelse, opmåling og fotodokumentation).
Denne fremgangsmåde, med dokumentation på flere planer, tager
udgangspunkt i den opfattelse, at dokumentationen skal foreligge i
henholdsvis en objektiv som i subjektiv (fortolkende) form.
Fotodokumentationen, der er den mest objektive dokumentationsform til
rådighed, blev dels udført med et mindre kompaktkamera af typen Olympus
U 790 SW, og dels med et digitalt spejlrefleks Nikon D3100. Motiverne blev
indført i en fotobog og nummereret fortløbende fra 1 til 200. Endvidere blev
fotoretningen angivet, og en mindre identificerende tekst anført.
Opmålingsplanet adskiller sig grundlæggende fra fotoet ved at
videreformidle undersøgerens fortolkede opfattelse af de kulturelle levns
materialisering i målfast form. Opmålingsplanen, eller plantegningen, som
den også betegnes, er derfor bedre egnet til den videre kulturhistoriske
fortolkning, idet den i langt højere grad tillader rummelig indplacering.
Opmålingsarbejdet blev dels udført på traditionel vis, dvs. ved applicering af
målebånd og tommestok, og dels ved brug af GPS. Begrundelsen for en
delvis anvendelse af traditionel op målingsteknik skyldes, at størstedelen af
arbejdet forgik i kasematterne, hvor GPS-udstyret ikke kan anvendes. GPS
blev således alene anvendt i Bryghusgården, hvor den fortrinsvis anvendtes
til at indmåle udgravningsgrøfternes udstrækning.
Til det manuelle opmålingsarbejde i kasematterne valgtes fortrinsvis en
skala på 1:20, dog blev oversigtsplanen for poternen udført i 1:40 og enkelte
bygningsdetaljer blev dokumenteret i 1:10. De er indmålt i forhold til
markante, permanente, fysiske pejlemærker, e.g. nicher, murfremspring,
gesimser og murgennembrydninger, hvorefter de er fortløbende nummeret
fra 1-21. De enkelte kontekstnumre (A-numre) er påført opmålingsplanerne. I
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forbindelse med efterbearbejdningen er samtlige plantegninger blevet
georefereret, digitaliseret og indført i IntraSiS.
Undersøgerens iagttagelser vedrørende de materielle levn er endvidere
beskrevet i en gravebog, og nummereret fortløbende med A-numre.
Beskrivelsen er opdelt, således, at der dels forligger en nøgtern beskrivelse
af det påtrufne med angivelse af de relevante hoveddimensioner, og dels
foreligger en kulturhistorisk identifikation af kontekstens art. Endelig gives
også, i de tilfælde, hvor det er muligt, en fortolkning af, hvordan den enkelte
kontekst relaterer sig til andre kontekster. I forbindelse med
efterbearbejdningen er disse beskrivelser indført i IntraSiS.
8.1.3 Arkivering
Al relevant dokumentation vedrørende Kongens Bryghus (KBM 3954)
opbevares på Københavns Museum. Hermed menes samtlige papirer, så
som korrespondance, bilag, gravebøger, opmålingsmateriale samt digital
dokumentation, incl. fotos, IntraSiS-databasen, e-mail koorespondance etc.
er arkiveret på museets servere.

8.2

Fundindsamling og registreringsparametre

8.2.1 Indsamling
Fundindsamling i felten foretages i overensstemmelse med Københavns
Museums indsamlingspolitik, som den er angivet i Finds Handbook.
Arkæologen sorterer fundene efter materialetype, e.g. metal, jern, træ,
keramik, tegl, tekstil etc., lægger dem i poser. Med senere identifikation for
øje påføres både posen og et manillamærke KBM-nummer,
kontekstnummer, og der efterlades plads til senere anførelse af Fund-ID.
Sidstnævnte påføres i forbindelse med registreringen i IntraSiS.
Forud for registreringen er foretaget en prioritering af fundene, således at et
udvalg af de hjemtagne fund er frasorteret og efterfølgende kasseret.
Udvælgelsesstrategien er som følgende: Løsfund er som udgangspunkt
frasorteret. Kun enkelte løsfund med særlig relevans eller egen værdi, vil
blive registrerede.
Lagrelaterede fund vil i reglen blive registreret, dog vil der, hvis
fundmængden inden for den enkelte kontekst er større, foretages en
frasortering blandt mindre informative mængdefund og fund som grundet
bevaringstilstand vurderes informationsløse.
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8.2.2 Registrering
Fund registreres i IntraSIS-databasen K2011:14. Alle fund er relateret til et
stratigrafisk objekt (S). Til fundene er oprindeligt knyttet et A-nummer. I
fundrapporten refereres udelukkende til intraSiS-numrene.
Registrering af fund foretages på to registreringsniveauer, et class niveau,
som er mindstekravet for registreringen og således anvendes ved alle
fundtyper, og et subclass niveau, som er et specialregistreringsniveau for
fundtyper med specifikke registreringskrav og med særlige typologier
tilknyttede. Subclass niveauet anvendes således kun ved nogle fundtyper
såsom bygningsmaterialer, keramik, kridtpiber, mønter, flint, glas,
husholdningsgenstande, lædergenstande, personlige genstande, slagge
(herunder produktionsaffald), samt redskaber.
Ved hvert FO-nummer (IntraSIS fund-id) er der på class niveauet noteret
under følgende felter: Navnefelt, materiale, genstandens tilstand, antal,
vægt, mål, subclass, og betegnelse (angiver den oprindelige form/type som
fundet stammer fra).
Navnefeltet angiver søgeord vedrørende datering og fundtype.
Under antal skrives antallet af alle skår/fragmenter uanset om flere disse
tilhører samme genstand.
Mål noteres kun ved specialfund og i fald genstanden er hel eller næsten
helt bevaret, eller hvis det på anden vis vurderes relevant.
Fundregistreringen er foretaget ud fra følgende principper:
skår/fragmenter, som tilhører samme genstand, er registreret under ét
x-nr. i fald de er fra samme fundkontekst
skår/fragmenter, som ikke tilhører samme genstand, men som er ens
i både materialetype, (skærv)farve, formtype og dekorationstype, er
registreret under ét x-nr. i fald de er fra samme fundkontekst
derudover er der kun registeret én genstand under hvert x–nr.
8.2.3 Fund kasseret efter registrering
Udgravningens eneste fund, et stykke rødbrændt keramik af hjemlig type
(100242), blev kasseret i forbindelse med efterbearbejdningen. Kassationen
bygger på den vurdering, at det er mindre værdifuldt i forhold til fremtidig
opbevaring.
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9 Resultater
9.1

Fund og bevaringsforhold

Undersøgelserne inde i Bryghuset omfattede et 17m lang, 1,7m bred og
1,5m dybt poternetracé samt seks grøfter af meget varierende størrelse. I
Bryghusgården udgravedes derimod tre 1,7m brede og 1,5m dybe grøfter
med en samlet længde på ca. 20m.
I forbindelse med undersøgelserne blev der identificeret en anseelig
mængde arkæologiske levn, der kan relateres til den ældre anvendelse af
området. Derudover menes enkelte kulturlag at repræsentere opfyld og
udjævning af tidligere marine og strandnære områder. Herved dokumenteres
kontinuitet fra den tidligste udnyttelse af området og frem til i dag. De
registrerede kontekster fordeler sig således:

Type

Antal

Forstyrrelse

1

Lag

54

Nedgravning

4

Stenkonstruktion

26

Total

79

Forårsaget af fraværet af daterende materiale er dateringen af kulturlevnene
udført på baggrund af arkivalsk materiale. Den overordnede dateringsramme
for samtlige materielle levn i relation til KBM 3954 er således ca. 1600-1862.
Generelt set udgøres hoveddelen af konteksterne af kulturlag, men de
metodiske problemstillinger skitseret ovenfor er det ikke muligt at generere
et sikkert statistisk billede af disses karakterdiversitet. På et mere overordnet
niveau kan visse betragtninger dog trods alt knyttes hertil. Således indikerer
en hurtig gennemgang af de 54 registrerede lag, at hovedparten udgøres af
tertiære akkumuleringer, ie. redeponeringer, med et blandet materialeindhold
(cf. appendiks 14.3.1).
Dette bekræfter antageligvis eksisterende viden om, at områdets etablering
er produktet af opfyldningsprocesser faciliteret i 1500-tallet og begyndelsen
af 1600-tallet. Et egentligt begyndelsestidspunkt lader sig ikke fastsætte,
men Svovlhusets placering på en selvstændig i holm (cf. ovenfor) sydvest for
Slotsholmen i 1587, indikerer, at opfyldningen skete forud herfor og
fuldendtes i forbindelse med anlæggelsen af skansen i begyndelsen af 1600tallet.
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Næst mest repræsenteret konteksttype er stenkonstruktionerne, hvoraf
imponerende 26 blev identificeret. Denne kategori udgøres langt
overvejende af ældre, nu nedbrudte dele af Bryghuset, dog knyttede enkelte
stenkonstruktioner sig til andre bygninger. Disse menes alle at hjemhøre i
16-1700-tallene. Samlet vurderet var disse stenkonstruktioner exceptionel
velbevarede.
Dels grundet anvendelseskontinuiteten i området, og dels på grund af
fredningen af Kongens Bryghus, er kulturlagene ikke i væsentlig grad
påvirket af senere aktiviteter. Intakte lagserier kan således identificeres
umiddelbart under nuværende terræn i såvel Bryghuset som i den tilhørende
gård.
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10 Kulturhistorisk fortolkning
10.1 ”...insulam maritima”
Flere kulturlag og naturlige sedimenteringer antages at knytte sig til den lille
Strandholm, som omtales i midten af 1500-tallet. Disse opfattes som
aflejringer akkumuleret forud for de ældste registrerede kulturelle aktiviteter
på holmen samt i forbindelse de tidligste aktiviteter forinden opførelsen af
det såkaldte Svovlhus men måske i forbindelse med byggemodningen hertil.

10.1.1 Den lille Strandholm
Denne kontekstuelle gruppe udgøres af kontekst 100248 (A71). Der er tale
om et homogent lysegråt meget plant sandlag, hvis nedre afslutning ikke er
påvist, da det befinder sig under udgravningsgrænsen, dvs. 1,75 under
nuværende terræn, omtrent svarende til DVR90.32

Figur 23. Profil 16, Grøft 1. Stine Damsbo Winther 2012.

32

Dansk Vertikal Reference 1990 er det højdesystem, som har afløst DNN, Dansk Normal Nul. Kortog Matrikelstyrelsen.
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I forhold til lagets tolkning er det vigtigt at understrege, at nedenstående
hypotese er foreløbig. At det forholder sig således hænger fornuftigvis
sammen med fundsituationen, idet A71 alene er identificeret i bunden af
grøft 1 og 2 i Poternegangen. I tillæg hertil blev det blot registeret og
beskrevet fyldestgørende i grøft 1. I grøft 2 var undersøgelsesforholdene
imidlertid vanskelige, så da udgravningsdybden oversteg
det
sikkerhedsmæssigt forsvarlige, blev lagene i dette tilfælde alene registeret
på en skitse. Dette ændrer ikke ved observationen, men det bevirker, at
graden af usikkerhed angående lagets kote bliver af et sådant omfang, at en
endelig konklusion vedrørende dets relation til A71 i grøft 1 vanskeliggøres.

Figur 24. Profil 16. Grøft 1.

Lagets karakter og homogenitet foranlediger den teori, at der er tale om
oprindelig strandsand akkumuleret på den lille holm, som i midten af 1500tallet omtales beliggende sydvest for Slotsholmen. At holmen først omtales
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på dette tidspunkt og ikke tidligere kan skyldes, at den ikke havde været
nyttiggjort før dette tidspunkt. En anden forklaring kan dog også være, at der
er tale om en selvgroet holm, som, i kraft af sedimenteringsprocesserne i
farvandet mellem København og Amager, gradvist var vokset frem. Sådanne
hydrodynamiske processer forekommer karakteristiske for området, idet
Skarnholmene – ganske vist hjulpet af borgernes udsmid af den
københavnske dagrenovation - ligeledes synes vokset frem i denne
periode.33 Konkret i forhold til området omkring undersøgelseslokaliteten er
de yngre efterretninger om den såkaldte Havfruegrund, der ifølge 16-1700tals kilder lå i området mellem Tøjhushavnen og Amager, informative. Ifølge
et kort i Det Kongelige Søkortarkiv fra 1794 skulle der i dette område være
en vanddybde på blot en meter.34 Helt generelt vidner Havnevæsnets
tilbagevendende vanskeligheder med at holde sejlrender i og omkring
Københavns Havn sejlbare da også om, at betydelige marine
sedimenteringsprocesser var i spil i området.
Såfremt A71 relaterer sig til den yderste forstrand på den pågældende holm,
rejser nye spørgsmål sig, idet intet kan siges om, hvilken del af holmen
akkumuleringerne repræsenterer, nord-, øst-, syd- eller vestsiden?
Id
100248

Name
A71

Class
Stratigraphic
object

Subclass

Basic Interpretation

Deposit

Natural feature

10.1.2 Landindvinding
Denne kontekstuelle gruppe udgøres af to kontekster 100247 (A70) og
100249 (A72), der er påtruffet i bunden af, eller tæt herved, i grøft 1 og 5. I
ingen af tilfældene blev lagets fulde udstrækning identificeret og alene i grøft
1 var det muligt at registrere dets tykkelse.
I forhold til lagets tolkning er det vigtigt at understrege, at nedenstående
hypotese er foreløbig. Lagets karakter er udpræget organisk, og det udgøres
reelt udelukkende af strå samt en smule grene og træ. Skønt det bar præg af
råd, var materialet kun omsat i begrænset omfang, da dets submarine
situering har udvirket en bevarende effekt. Det fremgår, at laget ikke
repræsenterer naturlig vegetation in situ., men derimod er høstet og
redeponeret vegetation.
Undersøgelsesomstændighederne tillod ikke udtagelse af prøve til
makrofossilanalyse. Derfor er det ikke muligt at identificere, hvilken
vegetation der er tale om. At spørgsmålet alligevel er relevant hænger
sammen med, at Rosenkjær i forbindelse med sine undersøgelser omkring
Absalons borg i de første årtier af 20. århundrede formåede at påvise, at den
kun 300x200m store Strandholmen blot havde hævet sig 0,5m over datidens
33
34

KD I p. 259.
Fleischer 1985.
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vandspejl. Et forhold vegetationen i høj grad var præget af. Strandholmen
var således dækket af en skov af strandgræsset tagrør, Phragmites
australis, og blå strandasters, Aster tripolium, i henholdsvis forårs- og
efterårsmånederne.

Figur 25. Strandgræsset tagrør, Phragmites australis.

Hvorvidt der i det aktuelle tilfælde er tale om vegetation af samme karakter
forbliver imidlertid foreløbigt et ubesvaret spørgsmål. Indtil videre er det dog
nærliggende, at antage, at der tale om en lignende vegetation, som kan
være høstet i forbindelse med landindvinding i området. En landindvinding
som muligvis knytter sig til et ønske om en arealforøgelse og terrænhævning
på holmen i forbindelse med opførelsen af Skansen i 1606. I hvilken
udstrækning denne landindvinding repræsenterer den egentlige
sammenvoksningsproces, som udmundede i en forbindelse mellem holmen
og Slotsholmen, er uklart.
Id

Name

100247

A71

100249

A72

Class
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
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Subclass

Basic Interpretation

Deposit

Natural feature

Deposit

Dump layer

Figur 26. Blå strandasters, Aster tripolium.

10.2 Skansen og det ældre bryghus 1606-1632
10.2.1 Sydvestlig face
Denne kontekstuelle gruppe udgøres af syv kontekster 100169 (A1), 100170
(A2), 100171 (A3), 100198 (A31), 100199 (A32), 100200 (A33), 100217
(A45). Der er tale om fire stratigrafiske objekter, som samlet set udgør én
teglbygget stenkonstruktion, samt tre formodede nedbrydningslag relateret til
samme konstruktion. Den 2,15m lange teglkonstruktion er observeret i den
sydvestlige ende af den lange poternegrøft. Imidlertid er den kun registreret i
en bredde på knap en meter, men den fortsætter ud af grøften mod
henholdsvis nordvest og sydøst. De relaterede nedbrydningslag, som
forsegler konstruktionsresterne, er udelukkende registeret i profil, hvor de
ses havende en udstrækning, der omtrent modsvarer konstruktionens.
Flere problemstillinger gør sig gældende i forhold til en tolkning af
stenkonstruktionen. Først og fremmest er grøftens bredde særdeles
begrænsende for fortolkningsmulighederne. Herudover har komplicerede
arbejdsbetingelser, fortrinsvis sammenstyrtninger af anlægskanterne,
ligeledes reduceret muligheden for at relatere den fundne konstruktion med
de nærliggende strukturer. Alligevel er der gode fortolkningsmuligheder for
de påtrufne rester.
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Stenstrukturen opfattes som repræsenterende resterne af en kassemur, som
indgik i skansens sydlige, nordvest-sydøst orienterede face.35 Murværket der
udgøres af henholdsvis en ydermur (A1), her benævnt eksteriørmur, et
murmassefundament (A2), der har en belægningsmæssig karakter, som hvis
den havde været anvendt til færdsel, samt en indre mur (A3), her benævnt
interiørmur.

Figur 27. Profil 8. Claus Rohden Olesen 2012.

Redegøres der først for eksteriørmuren, så er der tale om en teglbygget
nordvest-sydøstlig orienteret teglmur, hvoraf seks skiftegange er iagttaget
bevaret. Strukturen er synlig over en strækning på ca. 80cm, ie. i hele
poternegrøftens bredde, som den fortsætter ud af mod både nordvest og
sydøst. Dens egenbredde er ca. 38-40cm, hvilket i dette tilfælde modsvarer
halvanden stens bredde. De anvendte teglsten er rødbrændte og i såkaldt
renæssanceformat.36 De målte dimensioner er: Længde 24cm, bredde 11,311,8cm samt tykkelser på 6,5-7,0cm. Formatet er mindre end det mest
gængse munkestensformat, der typisk var 27-30cmx12-14x7-10cm. Aktuelle
format er der derimod væsentlig større end flensborgformatet, der ligeledes
introduceres i renæssancen, men som kunne optræde i tykkelser på helt ned
til 3cm. De seks skiftegange er ikke udtryk for noget regelmæssigt system,
idet den nedre skiftegang, på murens nordøstlige side, udgjordes af et
kopskifte, hvorover der optræder tre på hinanden følgende skiftegange alene
udgjort af løbere. Herover optræder der så igen et kopskifte. Endelig består
øverste skiftegang af et delvist plyndret løberskfite. Da dette murværks
sydvestlige facade ikke er frilagt er visse spørgsmål fortsat uafklarede.
Eksempelvis fremstår murværket svagt lænende mod Frederiksholms Kanal,
hvilket kan forklares med, at murværket har sat sig, da det er situeret i bløde
jordlag deponeret på gammel havbund.

35
36

Face – siderne i en fæstningsline som vender mod angriberen. Huber & Rieth (eds.) 1990.
http://danmarkskirker.natmus.dk/registre-fagordbog/fagordbog/m/.
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Figur 28. De synlige rester af Skansens sydveslige face. Foto 42. Claus Rohden Olesen
2012.

Det formodede murmassefundament (A2), der er i poterngrøften omfatter et
1,8x0,8m stort område mellem teglmurene (A1) og (A3) var udgjort af
omtalte belægningslignende teglstruktur, som fortsætter ud af grøften mod
henholdsvis nordvest og sydøst. Den udgøres af både hele, halve og kvarte
teglsten, som alle var lagt på deres brede side. I mellemrummet mellem A1
og A3, ie. ovenpå dette murmassefundament har murefylden været situeret.
Interiørmuren (A3) er, som (A1), teglbygget og orienteret nordvest-sydøstlig.
Af denne mur er de seks nedre skiftegange bevaret. Den er som A1 også
synlig over en strækning på ca. 80cm, ie. i hele grøftens bredde, som den
fortsætter ud af mod både nordvest og sydøst. Dens egenbredde er ca. 3840cm, hvilket igen svarer til halvanden stens bredde. Teglstenenes
dimensioner modsvarer også de dimensioner, der observeret i A1. Hvad
angår bindingssystem, så er de seks bevarede skiftegange er ikke udtryk for
et regelmæssigt system, idet de tre nedre skiftegange, set mod nordøst,
udgjordes af et løberskifte, hvorover der optræder et enkelt kopskifte, der så
igen overlejres af to plyndrede løberskifter, som afslutter de bevarede dele af
murværket opefter.
Bindematerialet til (A1-3) forekom identisk, idet det var en forholdsvist groft
magret kalkmørtel, der ikke besidder den karakteristiske middelalderlige
hvide finhed, men omvendt ikke er af samme ringe kvalitet, som det kendes
fra 1700-tallets københavnske profanarkitektur.
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Figur 29. Teglmuren (A3) hvilende ovenpå stensylden (A45). Set fra nordøst. Foto 35 Claus
Rohden Olesen 2012.

Den underliggende stensyld (A45), som (A1-3) hviler på, udgjordes af
ubehandlede granitsten med anseelige diametre, ie. over 40cm. Grundet
naturstenenes uregelmæssighed har murerne været nødsaget til at udfylde
mellemrummene mellem stenene med teglsten og teglfragmenter, således at
overfladen, hvorpå de overliggende skiftegange skulle hvile, fremstod
nogenlunde jævn. Bindemiddel har dog ikke været benyttet.

Figur 30. De synlige rester af Skansens sydvestlig face samt de forseglende
nedbrydningslag (A31-33). Foto 63. Claus Rohden Olesen 2012.
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Resterne af murfylden formodes at være repræsenteret i A31, der udgøres
af et kompakt lag af kvarte til halve teglbrokker iblandet groft magret hvid
kalkmørtel. Denne murfyld forekommer at være plyndret i toppen, angivelig i
forbindelse med nedbrydningen.
Endelige opfattes murværkets nedbrydning identificeret i kraft af
nedbrydningslagene (A32-33). Der er tale flere lag af teglbrokker i
varierende størrelse, iblandet både grovkornet kalkmørtel, sand og ler.
At opfatte det påtrufne murværk som tilhørende en ældre skansemur bryder
med den gængse opfattelse bygningens historie, idet den hidtidige opfattelse
(cf. 5.1.2), byggede på en antagelse om, at den nuværende bygning besad
en kontinuitet, som rakte tilbage Christian IV’s skanse. Det nye syn på
bygningshistorien støttes endvidere af resultaterne fra de udvendige
fugtsikringsundersøgelser, der blev udført i vinteren 2012. I forbindelse
hermed kunne der observeres en ældre syldstensrække langs den
sydøstlige face og en forskydning af fundamentstenene i området omkring
nordøstlige oreillon og flanke.37 Disse observationer peger klart i retning af, at
to forskellige faser af bygningens historie er repræsenteret i syldstenene.

Figur 31. Sydøstlige face, Foto Rikke Simonsen 2012.

De foreliggende observationer tilsiger således, at et ældre fundament, flere
steder en anelse forskudt i forhold til det nuværende, er situeret under
bygningen. Herved bliver det klart, at den del af bygningen, som befinder sig
over dette fundamentsniveau, er yngre end skansen fra begyndelsen af
1600-tallet.

37

Hadevik & Siebken 2012.
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Dette brud i bygningskontinuiteten må formodes at knytte til branden i 1632.
Skadernes omfang i forbindelse hermed er ikke kendte, men ifølge
Raabyemagle, så brændte alt tømmerværket, medens murværk og hvælv
led skade.38 Imidlertid er det kendt, at bygningen i 1635 blev forpagtet af den
rige købmand Jacob Madsen, som af egen lomme bekostede genopførelsen
i 1635-36. Han lod i den forbindelse murermester David Davidsen opsætte
nye hvælvinger og skorstene i 1636.39

Figur 32. Nordre indtrukne flanke. Foto Rikke Simonsen 2012.

En konsekvens af denne opfattelse er således, at kasematterne ikke
fremstår som de oprindelig gjorde. Herved synes hypotesen om, at den
murafsats, der i dag ses i overgangszonen mellem væggene og
hvælvkapperne langs størstedelen af de indre mure, ikke fungerede som en
hylde for et nu forsvundet batteridæk.40 I stedet er der tale om et plankedæk,
relateret til bryggeridriften. I øvrigt et fænomen som var helt almindelig i
ældre bryghuse, da bryggekarrenes størrelse ikke tillod, at de tømtes
manuelt. Derfor udnyttedes bryggerne i stedet tyngdekraften. Dette skete
banalt set ved, at når en prop blev taget ud, kunne bryggen frit løbe ned til et
lavere liggende niveau, hvor næste led i bryggeprocessen kunne faciliteres.41
Flere klassiske illustrationer, heriblandt den legendariske Ständebuch,
bekræfter dette.

38

Raabyemagle 200 p. 12.
KD V p. 168.
40
Raabyemagle 2000 p. 7.
41
Riismøller 1971 p. 79.
39
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Figur 33. Der Bierbreuwer i Ständebuch 1568. Maltloftet med maltningskarret ses placeret
under loftet. Jost Amman.1539-1591.

Den nuværende poternegang synes måske heller ikke at have været
oprindelig og har derfor heller ikke haft nogen militær funktion men alene
fungeret som en forbindelsesgang, evt. i forbindelse med i modtagelse af
råvarer og udskibning af øl fra den nuværende Frederiksholms Kanal.
Id
100169
100170
100171

Name
A1
A2
A3

Class
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object

Subclass
Stone/Brick Structure
Stone/Brick Structure
Stone/Brick Structure

100198 A31

Stratigraphic object

Deposit

100199 A32
100200 A33
100217 A45

Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object

Deposit
Deposit
Stone/Brick Structure
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Basic Interpretation
Wall
Paved surface
Wall
Primary construction
backfill
Demolition layer
Demolition layer
Foundation wall

Hvorvidt disse to påviste faser reelt er repræsentativt for hele bygningen, er
det imidlertid vanskeligt at sige noget konkret om. I 1935 observerede
Christensen tilsyneladende også faserne i området omkring saillanten, men
valgte at henføre dem til 1700-tallet. Endvidere er de alene observeret i den
sydøstlige bygningsfløj, hvorledes det tilsvarende billede ser ud for den
nordvestlige fløj, vides der endnu intet om.

Figur 34. Fremstilling af ældre tysk hjemmbryggeri.

10.3 Kongens Bryghus 1635-2012
10.3.1 Poternen
Poterne (fr.) er et fortifikatorisk udtryk for en udfaldsport, ie. en mindre, lavt
siddende port i et fæstningsanlæg, hvorfra overraskende udfald mod en
belejrende fjende kan foretages.42
Indeværende undersøgelse indikerer kraftigt, at poternen faktisk først er
opført efter branden i 1632 (cf. 10.2), antageligvis i forbindelse med
murermester David Davidsens opførelse af de nye hvælv i 1636. Adskillige
konstruktive elementer relateret til denne, som almindeligvis er jorddækket,
blev frilagte i forbindelse med undersøgelserne.
Id
42

Name Class

Subclass

(ty.) Ausfalltor eller Ausfallpforte. Piper 1993 p. 523.
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Basic Interpretation

100157
100158
100159
100160
100161
100162
100179
100180
100181
100182
100183
100184
100185
100186
100187
100188
100189
100190
100191
100192
100193
100201
100202
100215
100244
100245
100246
100250
100253
100254

10.3.1.1

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A34
A35
A44
A67
A68
A69
A73
A76
A77

Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object

Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Stone/Brick Structure
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Stone/Brick Structure
Deposit
Deposit
Stone/Brick Structure
Deposit
Deposit
Deposit
Stone/Brick Structure
Stone/Brick Structure
Stone/Brick Structure

Levelling layer
Levelling layer
Levelling layer
Dump layer
Dump layer
Dump layer
Demolition layer
Demolition layer
Demolition layer
Dump layer
Dump layer
Paved surface
Levelling layer
Demolition layer
Dump layer
Dump layer
Dump layer
Dump layer
Demolition layer
Ditch
Foundation wall
Levelling layer
Levelling layer
Foundation wall
Dump layer
Dump layer
Dump layer
Foundation wall
Foundation wall
Foundation wall

Stensyld

Denne kontekstuelle gruppe udgøres af tre kontekster 100193 (A24) og
100250 (A73) og 100253 (A76) påtruffet i bunden af henholdsvis
poternegrøften, grøft 1 og 2 i poternen samt grøft 6 i den nordlige kælder.
Der er tale om stratigrafiske objekter, defineret som tilhørende samme
stenstruktur.
Stenstrukturen ses bærende den nuværende poternens teglstensfundament,
hvorpå selve poternemuren hviler. Strukturens samlede udstrækning ikke
kendt, da den kun er observeret i søgegrøfterne, men må formodes at have
haft omtrent samme udstrækning som selve poternemuren.

10.3.1.2

Poternebelægningen

Denne kontekstuelle gruppe består af fireogtyve individuelle kontekster:
100157 (A4), 100158 (A5), 100159 (A6), 100160 (A7), 100161 (A8), 100162
(A9), 100179 (A10), 100180 (A11), 100181 (A12), 100182 (A13), 100183
(A14), 100184 (A15), 100185 (A16), 100186 (A17),100187 (A18), 100188
(A19), 100189 (A20), 100190 (A21), 100191 (A22), 100192 (A23), 100201
(A34), 100202 (A35), 100244 (A67), 100245 (A68), 100246 (A69). De
omfatter treogtyve kulturlag samt en enkelt stenkonstruktion. Kulturlagene er
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registrerede i grøft 1-2 samt i poternetracéet. Deres registrerede orientering
giver en stærk formodning om, at lagserierne kan identificeres i størstedelen
af poternens udstrækning. Stenkonstruktionen derimod udgør den
nuværende belægning, og er bevaret i hele poternens længde.
Tolkningsmæssigt har det været en vanskelig opgave at afgrænse denne
gruppe, idet bikausale forklaringsmodeller knytter sig til de mange opfyld,
planerings- og afretningslag, ie. nedbrydningslag er både nedbrydning og
planering etc.
Tages der udgangspunkt i profil 1, så indikerer lagenes orientering en
opsplitning i to zoner. En nedre zone (A8-A14) begyndende under det
murfremspring, som adskiller fundamentet fra selve muren, samt af en øvre
zone udgjort af lagene (A4-A7) og (A15). Forskellene i lagenes akkumulering
kan forklares som følger: De øvre mere horisontale lag er påført i forbindelse
med lægningen af det nuværende gulv, medens de nedre, der evidentlig er
yngre end poternemuren, skal henføres til en ældre udateret fase. Det ældre
gulv kunne således have haft en overflade omtrent i niveau med
murfremspringet. Terrænhævninger af tilsvarende højde er observeret i både
grøft 5 og 6.

Figur 35. Profil 1. Claus Rohden Olesen 2012.
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Spørgsmålet er herefter, hvilket tidspunkt disse to formodede gulvfaser skal
dateres til. Bortset fra teglstensbrokker af renæssance- og flensborgformat
er der ikke gjort fund i disse lag. Årsagen skyldes ikke kun tilsynsmetoden,
idet en gennemgang af det opgravede materiale var resultatløs. Fraværet af
fundmateriale skaber imidlertid en vanskelig tolkningsproces, men
forekomsten af brandlag (A10), (A20) og (A35) kan måske skabe lidt
klarhed. Disse lag er ikke primære, men udjævnede, sekundære
akkumuleringer. De menes at knytte sig til den første brand, ie. 1632. Denne
relation bygger på antagelsen om, at skaderne i forbindelse med den mere
veldokumenterede 1767-brand ikke ville have nødvendiggjort en så kraftig
afgravning af poternegangen, som til det niveau, hvor disse lag er situeret,
ie. ca. 1m under det daværende terræn. Alene de øvre lag, ie. (A4-A7),
(A15), (A16) i grøft 2 samt /A34) i poternetracéet, menes at knytte sig til
udbedringerne efter 1767-branden. Begrundelsen herfor er, at den
nuværende poternebelægning er identisk med det teglgulv (100163), som
blev fundet under det betondæk, der i 1920’erne blev anlagt i det nordvestre
trappetårn. Teglgulvets forsegling i 1920’erne sammenholdt med dets
placering i trappetårnet, som blev bygget i 1768, peger i retning af en
datering til dette tidspunkt. At dette er yderst sandsynligt bekræftes af de
talrige eksempler på, at lignende gulve i danske kirker, slotte og herregårde
kan opnå en særdeles høj alder, e.g. Glimmingehus i Skåne fra år 1499 etc.
En nærmere granskning af det omfattende arkivalske materiale vedrørende
ombygningerne og renoveringerne i 17-1800-tallet vil dog muligvis kunne
nuancere denne tolkning.
10.3.1.3

Aflastningsbue

Denne kontekstuelle gruppe udgøres alene af konteksten 100215 (A44), der
er en stenkonstruktion påtruffet i den sydvestlige ende af poternetracéet.
Eftersom den fortsætter ud af tracéet mod henholdsvis nordvest, sydvest og
sydøst er det ikke muligt at indkredse dens oprindelige størrelse. Den del af
konstruktionen, der er synlig i tracéet er intakt, hvorfor det må formodes, at
dette forhold generelt er gældende herfor.
Konstruktionen er et fladbuet bueslag lagt i røde teglsten i såkaldt dansk
renæssanceformat (21x12x6,5). Forbandtet, der fremstår regelmæssigt
fremtræder 3 skifter høj, medens bredden, der ikke kunne påvises,
overstiger halvanden stens tykkelse
Bueslaget, hvis orientering modsvarer Bryghusets vestfacades nordvestsydøst orienterede forløb, flugter med portåbningens indre karme. At den er
rejst med henblik på at aflaste portåbningen forekommer derfor sandsynligt.
I den forbindelse er det værd at bide mærke i, at portåbningen ligger i et
område, der tidligere var havbund. De jordlag, porten er rejst ovenpå,
udgøres derfor af opfyldslag deponeret renæssancen. En afbrydelse af
murflugten, forårsaget af en portgennembrydning, svækker under disse
omstændigheder murværkets styrke, og betydelige sætningsskader vil
kunne opstå.
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Da bueslaget ikke frilagtes i sin fulde udstrækning, rummer tolkningen fortsat
en væsentlig grad af usikkerhed. Dette skyldes især, at subterreane bueslag
oftest fungerer som overhvælvede afløbsrender, ie. spildevandsafledning
gennem porten og ud i Frederiksholm kanal. En sådan tolkning modstrides
dog, idet kassemuren (A1-3) blokerer for vandafledning gennem
portåbningen.

Figur 36. Bueslaget A44 set fra nordøst. Foto Claus Rohden Olesen 2012.

10.3.2 David Davidsens skorsten
I forbindelse med udbedringerne efter branden i 1632 udfører murermester
David Davidsen, som tidligere omtalt, en række ret omfattende reparationer
og forbedringer for Bryghusets nye forpagter, storkøbmanden Jacob
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Madsen, heriblandt opførelsen af nye skorstene.43 Både skorsten samt det
tilhørende ildsted omtales i Københavns stadsbygmester Johan Conrad
Ernsts bygningsbeskrivelse i forbindelse med forpagtningsoverdragelsen
mellem Peter Klougman og dennes stedsøn i 1710. Fremdeles ses skorsten
og ildsted indmuret helt op til poternegangen (tidl. køllegangen) på 1767planen.

Figur 37. 1767-planen af Kongens Bryghus. Søetatens reolsamling, R.A. Kort- og
tegningssamlingen A1277.

Resterne af såvel skorstensskakt som ildsted og den omkransende
gulvbelægning blev påtruffet komplet bevaret i forbindelse med
undersøgelserne i gulvet i søndre trappeskakt (cf. grøft 5).
10.3.2.1

Ildsted

Ildstedet, der er repræsenteret ved konteksterne 100208 (A39) og 100212
(A43), udgør henholdsvis det murede ildsted (A39) og dets fundament (A43).
43

KD V p. 168; Raabyemagle 2000 p. 12.
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Ildstedet, der er orienteret sydøst-nordvest, og registreret over en længde på
1,55m og en bredde på 1,4m, blev ikke fuldstændig frilagt i forbindelse med
undersøgelsen, idet den fortsætter ud af grøften mod sydøst.
Ildstedet (A39) er en teglkonstruktion, som antages oprindelig at have været
tilnærmelsesvis kvadratisk. Konstruktionen, der fremkom ca. 50cm under
nuværende gulv, var anlagt ovenpå et sildebensmønstret teglgulv (A40), der
udgjorde den tilstødende arbejdsflade. Konstruktionen var i vertikalplanet
assymmetrisk konstrueret, idet dens nordvestlige langside var to skifter høj,
medens den blot var et skifte høj langs sydøstsiden. Dette forhold skyldtes,
at det underliggende sildebensgulv (A40) sætter sig kraftigt på
nordvestsiden, antageligvis på grund af blød undergrund - hvilket dog ikke
lod sig påvises, da (A40) ikke blev udgravet, men blot fremdraget (s.d.).
Langs konstruktionens kant er teglene lagt som løbere i det underste skifte.
Ovenpå følger så en række af bindere. Kernen udgøres derimod af
telgbrokker og mørtel. De fragmentariske rester af øverste skifte i
konstruktionen lader sig skimte i nordøsthjørnet. Her ses teglstenene
fremdeles situeret som løbere, orienteret nordvest-sydøst. Skiftet er tre sten
bred, men hvorvidt det dækker hele platformen er uklart. Øverst afsluttes
konstruktionen af en belægning, hvorpå aktiviteten foregik. Denne synes at
være udgjort af kalkmørtel, som er blevet jævnet ud, således det kunne
modstå en kraftig varmepåvirkning. Denne belægning, der kun var sparsomt
bevaret, fremstod dyb lillarød, hvilket er udtryk for en brug præget af
kontinuerlig og kraftig varmepåvirkning. Samtlige fire hjørner af denne
belægning kunne fremdrages. De anvendte teglsten optræder i varierende
farver men med de rødbrændte som de mest dominerende. Deres format er
ret ensartet, dvs. 22x11x6 cm, hvilket modsvarer dansk renæssanceformat.

Figur 38. Ildstedsfundamentet (A43) samt resterne af den murede skorstenskakt (A37) og
sildebensgulvet (A40). Foto Claus Rohden Olesen 2012.
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Det underliggende fundament (A43), der blev påtruffet i forbindelse med
undersøgelsen af ildstedet A39). Den fremstår som et teglindrammet
brokkefundament, der er orienteret ligger vinkelret på muren (A37). Det er
registreret med dimensionerne 94x127cm, men da det fortsætter ud af
udgravningsgrøften mod syd, er dets fulde udstrækning ikke påvist.
Teglstenene er nogenlunde regelmæssigt nedlagte, omend med visse
variationer, hvilket formentlig afspejler, hvilke materialer der var til rådighed
under bygningen.

Figur 39. Ildstedet (A39) samt de omkringliggende konstruktioner. Foto Claus Rohden
Olesen 2012.

Figur 40. Ildstedsfundamentet (A43) i området for udvidelsen af grøft 5. Foto: Claus Rohden
Olesen 2012.
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Figur 41. Ildstedsfundamentet (A40). Tegning Mikkel Siebken 2012.

Figur 42. Ildstedet i søndre trappeskakt.
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Id
100157
100158
100212

10.3.2.2

Name
A39
A40
A43

Class
Stratigraphic object
Stratigraphic object
Stratigraphic object

Subclass
Stone/Brick structure
Stone/Brick structure
Stone/Brick structure

Basic Interpretation
Fire level
Paved surface
Paved surface

Indmuret kedelfundament?

Ildstedets funktion var at fyre op under kedlerne. Det fremgår på 1767planen at en kedel er indmuret umiddelbart på sydøstsiden af skorstenen.
Nærheden har naturligvis bidraget til at generere enkle arbejdsrutiner, men
spørgsmålet er om sporene heraf kan identificeres?
En stenkonstruktion 100211 (A42) med tre sider, henholdsvis to parallelle
sydøst-nordvestlig orienterede sider samt en sydvest-nordøstlig side, blev
påtruffet. De to parallelle sider forekommer at være blevet skåret af væggen
til den nuværende trappeskakt, hvorfor der er grundlag for at antage, at
strukturens forløb har fortsat yderligere mod sydøst.

Figur 43. Ølbryggeren Broder Herttel Pyprew. Kedlen ses hvilene i et muret
kedelfundament. Die Mendelschen hausbücher I, Folio 20 verso, ca. 1425.

Strukturen er opmuret omend ved brug af tegl i varierende format lagt i
forskellige skiftesystemer tilsyneladende uden nogen overordnet ide (cf.
profil 7). Irregulariteten kommer også til udtryk i form af et divergerende
materialevalg, idet små, gule flensborgsten optræder side om side med
rødbrændte teglsten i dansk renæssanceformat (24x13x6 cm). Fra det målte
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topniveau strækker murværket sig 0,73m ned under den daværende
overflade, repræsenteret ved (A39-40) og (A44) etc. Herved bliver den ni
skifter højt. Murværket ses nederst hvilende på en syld af natursten.

Figur 44. Det mulige kedelfundament. Foto Claus Rohden Olesen 2012.

Murværkets irregularitet afspejler måske forskellige faser af strukturens
anvendelse, eventuelt med ændringer af dennes formål til følge. Imidlertid er
det foreløbige hypotesen, at de tre mure repræsenterer siderne i et muret
kedelfundament, hvortil den fjerde side enten er fjernet i forbindelse med
opførelsen af muren eller befinder sig på dennes sydøstside. Dette
fundament har oprindelig strakt sig til et højere niveau, så det hævede sig op
over det daværende terræn, og der skabtes en passende arbejdshøjde,
således som det illustreres på den senmiddelalderlige fremstilling af
Ølbryggeren Broder Herttel Pyprew.
Id
Name Class
100211 A42
Stratigraphic object

10.3.2.3

Subclass
Stone/Brick structure

Basic Interpretation
Foundation wall

Sildebensgulv

Disse kontekster 100209 (A40) og 100255 (A78) udgøres af flere identiske
teglstensbelægninger af sten i flensborgformat, ie.21,5x10,5x4,5cm, der var
lagt i sildebensmønster. Belægningerne (A40) er ikke identificeret som
værende sammenhængende, men da det antages alene at bero på
søgegrøfternes begrænsede udstrækning, formodes samtlige belægninger
at være sammenhængende. Gulvet er registreret dækkende et areal i
grøften på 2,3x2,37m – dette dog inklusiv et indrammet midterområde, hvor
ildstedet (A39, A43) er situeret. Gulvets nordvestlige del falder mod sydøst
(ind mod ildstedet), angiveligt grundet beliggenheden på et blødt underlag.
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Figur 45. Sildebensbelægningerne A40 ses flankerende ildstedets fundament A43. Foto
Claus Rohden Olesen 2012.

Teglbelægningens funktion var at virke som en stabil arbejdsflade, hvor
processen med at bringe kedlerne i kog kunne faciliteres. I den henseende
er det interessant, at Riismøller i Gamle Danske Håndværk anfører, at et
kakkelgulv – helst glaseret, hvis lighed med indeværende teglgulv er
signifikant, var den bedste løsning i et bryggers.44
Id

Name Class

100209 A40
100255 A78

Stratigraphic
object
Stratigrapic
Object

Subclass

Basic
Interpretation

Stone/Brick
structure

Paved surface

Deposit

Leveling layer

10.3.3 Skorstensfundament
Konstruktion udgjort af konteksten 100211 (A37) er en vinklet teglstruktur,
som i længderetningen er orienteret nordvest-sydøst, hvor den strækker sig
på tværs af den søndre trappeskakt over en strækning på 3,13m, inden dens
forløb ændrer sig vinkelret mod sydvest, hvor den strækker sig over
yderligere 2,03m inden den fortsætter ud af grøften.
Murværket er tolket som to af siderne i fundamentet til den skorsten David
Davidsen opførte for Jacob Madsen i 1636. Dette er en tolkning, som dels
støttes af de øvrige iagttagelser i grøft 5, hvor henholdsvis ildstedet (A43)
samt den omkringliggende arbejdsflade (A40) blev påtruffet, og dels i kraft
44

Riismøller 1971 p. 80.
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af, at den omtales af Ernst i forbindelse med overdragelsesforretningen i
1710 og optræder på 1767-planen af Bryghuset.
Det påtrufne murværk har en langside udført af sten i dansk
renæssanceformat, ie. 23x11x6,5cm, som har en tykkelse på toogenhalv
sten. Stenene synes ikke at være lagt efter et egentlig system, men der ses
en tendens mod rene løberskifter og binderskifter, hvad kunne tale for, at
krydsforbandtet oprindelig var fremherskende. Teglen optræder i både røde,
gul og flammede farver, og til bindemiddel er anvendt hvidt kalkmørtel
iblandet et vist indhold af groft sand. Den korte side fremstår derimod tre
sten bred, og her er murværket lagt med en signifikant grad af
regelmæssighed, hvorved det fremstår som rene binderskifter i tre stens
tykkelse. Modsat langsiden er der visse usikkerhedsmomenter angående
kortsidens muretykkelse, idet et spor gående på tværs af inderste skiftes
midte indikerer, at en gesims har markeret overgangen mellem det
sildebensbelagte gulv og væggen. Denne opfattelse støttes af den
iagttagelse, at mørtel kun er påvist vest herfor.

Figur 46. Prospect af ded Kongelige Bryg=hus den 8te Maij 1767. Den røde cirkel markerer
de to sammenløbende skorstensaftræk. Johannes Wiedewelt. Kunstakademiets Bibliotek.

At skorstenen oprindelig var af yderst anseelig størrelse bekræftes af
kunstneren, og senere professor i billedhuggerkunst på Kunstakademiet,
Johannes Weidewelts (1731-1802) tegning af den nedbrændte
bryghusbygning i 1767, hvor det søndre og nordre skorstensaftræk, som
sammensmelter i tredje stokværk, ses ragende op, højt over det øvrige
murværk.45

45

Kunstakademiets Bibliotek, A 11685.
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Id

Name Class

100211 A37

10.3.3.1

Stratigraphic
object

Subclass

Basic
Interpretation

Stone/Brick
structure

Wall

Hvide Støbekælders gulv

Denne kontekst 100207 (A38), der i søndre trappeskakt omkranser
teglmuren (A37), er en vinklet stenstruktur med en langsidelængde på 4,08m
og en kortsidelængde på 1,66m, der opfattes som en naturstensbelægning,
som fortsatte ud af grøften mod henholdsvis nordvest og nordøst.

Figur 47. B – Hvide Støbekælder. Gulvbelægningens omtrentlige placering i den Hvide
Støbekælder. Udsnit af 1767-planen. Claus Rohden Olesen 2012.

Stenbelægningen, der opfattes som den oprindelige gulvbelægning i den
hvide støbekælder, består af tegl- og natursten i varierende størrelse, ie. ca.
5-50cm i diameter. Den fremstår i grøften orienteret nordvest-sydøst, hvor
den vinkler mod sydvest. Dens sydvestlige afslutning forekommer at være
skåret af det formodede kedelfundament (A42). Fylden omkring stenene,
som principielt set udgør et selvstændigt underliggende afretningslag, men
grundet anlægsstoppet ikke blev udgravet, udgøres af et sort let sandet
trækulslag, hvori også enkelte teglnistre samt enkelte mindre sten med en
diameter på ca. 0,5-2cm optrådte.
Opfattelsen af belægningens relation til den hvide støbekælder tager også i
indeværende tilfælde udgangspunkt i kontekstens placering i denne kælder
på 1767-planen. Den Hvide Støbekælder B, der sammen med Hvide
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Bryggers C, var den del af bygningen, hvor den hvide bryg, der var en finere
øl end den brune bryg, blev fremstillet.46

Figur 48. Skorstensfundametet A37 i den søndre trappskakt.

46

Raabyemagle 2000 p. 30.
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Figur 49. Hvide Støbekælders gulv. Foto 99. Claus Rohden Olesen 2012.

Id

Name Class

100207 A38

10.3.3.2

Stratigraphic
object

Subclass

Basic
Interpretation

Stone/Brick
structure

Paved surface

Brune kælders gulv

Konteksten 100232 (A58), der blev lokaliseret i grøft 6 på nordsiden af
poternen, udgør et mindre fragment af en større overflade bestående af
store teglbrokker og hele teglsten arbitrært situeret i et kompakt lag af
kalkmørtel. Laget, der blev påtruffet ca. 42cm under rummets nuværende
gulv, afbrydes mod sydøst af den delvist nedbrudte teglmur (A59), som
tidligere formentlig indgik i poternemuren, men som her er blevet fjernet for
at skabe plads til den eksisterende niche. I de øvrige retninger fortsætter
belægningen ud af grøften, og i tillæg hertil sætter den sig mod nordvest, ie.
væk fra poternemuren.
Belægningen opfattes foreløbigt som et fragment af den oprindelige
belægning i det Brune Bryggers. Det Brune Bryggers udgjorde den nordlige
halvdel af bygningens hovedfløj og er markeret med et stort D på 1767planen. Her blev skibsøllet brune bryg, som blev fremstillet af den brune
røgede malt, fabrikeret frem til branden i 1767.47
Id

Name Class

100232 A58

47

Stratigraphic
object

Subclass

Basic
Interpretation

Stone/Brick
structure

Paved surface

Raabyemagle 2000 p. 31.
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Figur 50. Fragment af gulvet i Brune kælder (A58).

10.3.4 Nordre Trappeskakt
Konteksterne 100173 (A28) og 100174 (A30), der blev påtruffet i bunden af
grøft 3 i elevatorskakten, er tolket som henholdsvis en fundamentsmur (A28)
med tilhørende fundamentsfyld (A30). Hverken stenstrukturen eller
kulturlagets fulde udstrækning erkendtes i forbindelse med undersøgelserne,
idet de menes at fortsætte ud af grøften i alle retninger.
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Figur 51. De to trappeskakter markeret. Udsnit af byggeplan fra 1767. Rigsarkivet.

Fundamentet, samt det tilhørende fyldmateriale, er foreløbigt opfattet som
indgående i nordre trappeskakts fundament. Ergo et fundament der i givet
fald var konstrueret af kraftige natursten, som optrådte i størrelser med en
diameter på op til 1m, iblandet gråt leret sand.
Bygge- og renoveringsplanerne udarbejdet efter branden i 1767 viser forslag
til opførelse af trappeskakten. Disse planer effektueres i 1768, og det er i
forbindelse med deres færdiggørelse, at den belægning 100163 (Teglgulv),
som blev påtruffet i elevatorens adgangsrum, menes anlagt. Begrundelsen
for den høje alder er, som tidligere anført, at den blev forseglet under det
betondæk, der i 1920’erne blev anlagt i det nordvestre trappetårn samt det
faktum, at der foreligger talrige eksempler på, at lignende gulve i danske
kirker, slotte og herregårde kan opnå en særdeles høj alder. Dog kan en
nærmere undersøgelse af det omfattende arkivalske materiale vedrørende
ombygningerne og renoveringerne i 17-1800-tallet dog muligvis kunne
justere på dette tolkningsforslag.
Id

Name

Class

Subclass
72

Basic Interpretation

100144
100173
100211
100163

Kongens Stratigraphic
Bryghus object
Stratigraphic
A28
object
Stratigraphic
A30
object
Stratigraphic
Teglgulv
object

Stone/Brick
structure
Stone/Brick
structure

Building
Foundation wall

Deposit

Primary
backfill

construction

Stone/Brick
structure

Paved surface

10.3.5 Søndre Trappeskakt
Konteksten 100210 (A41), der blev påtruffet i bunden af grøft 5 i søndre
trappeskakt, er tolket som fylden i fundamentsgrøften til søndre trappeskakt.
Konteksten burde ideelt set have været delt i to, men da konteksten ikke
udgravedes grundet anlægsstoppet skete dette ikke. Konteksten kan følges
langs hele trappeskaktens nordøst og sydøstlige sider frem til den afbrydes
af det formodede kedelfundament (A42), det vil sige, den kan identificeres
over en strækning på mere end 4m.

Figur 52. Teglgulvet (100163) og fundamentsresterne (A28) og (A30).
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Søndre trappetårns alder kan udledes af det omfattende arkivalske materiale
om bygningen, idet bygge- og renoveringsplaner udarbejdet efter branden i
1767 viser forslag til opførelse af søndre trappeskakt. Disse planer
effektueres i 1768.
Id
100144
100210

Name
Class
Kongens Stratigraphic
Bryghus object
Stratigraphic
A41
object

Subclass
Stone/Brick
structure

Basic Interpretation

Deposit

Foundation layer

Building

10.4 Blikhuset 1608-1862?
Denne kontekstuelle gruppe udgøres af syv individuelle kontekster 1191
(A53), 1285 (A51), 1308 (A52), 2089 (A54), 2130 (A55), 100229 (A56),
1001230 (A57). Der er tale om fire sten/teglstrukturer samt tre kulturlag, som
samlet set omfatter de strukturer og kulturlag, der blev påtruffet i de
udvendige grøfter 1-3 i gården nord for Bryghuset. Deres fulde udstrækning
blev ikke erkendt i grøfterne, men på trods heraf så kunne deres orientering
formentlig indkredses.

Figur 53. Fundamentsresterne i Bryghusgården.

At forstå strukturerne korrekt har vist sig vanskeligt, da de som sagt kun er
påtruffet i tre smalle fundaments- og ledningsgrøfter. Fundene kan således
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tolkes i flere retninger, men den fremherskende hypotese er, at
stenstrukturerne repræsenterer de nedbrudte rester af Blikhuset.

Figur 54. Blikhusets mulige orientering markeret med rødt. Claus Rohden Olesen 2012.

Fundamentrester (A53-54), som formodes at tilhøre denne bygning, er
påtruffet i grøft 2 og 3. (A54), der fremkom i grøft 2, er et yderst kraftig
fundament fortrinsvis udgjort af store granitsten med en diameter på over
50cm. Mellemrummene mellem stenene er imidlertid udfyldte af mindre
natur- og teglsten, hvorved en mere sammenhængende struktur skabtes. Til
bindemiddel anvendtes både ler og kalkmørtel, der fortrinsvis synes hældt i
murmassens indre. Den anden del, (A53), af det formodede
sammenhængende fundament blev påtruffet i grøft 3. Igen er der tale om
natursten, om end i mere varierende størrelser, ie. diametre mellem 10 og
40 cm. Da bindemiddel ikke har kunnet påvises anvendt, er relationen til
(A54) usikker. Fremdeles er konstruktionen dels forstyrret, og dels kun synlig
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i den forholdsvis smalle grøft. Derfor bør dens formodede nordvestligesydøstlige forløb ses som en foreløbig opfattelse af dens orientering. De
teglstrukturer, fundamentet udgjorde underlaget for, var ligeledes separeret i
to kontekster i henholdsvis grøft 2 og 3. Det bedst bevarede murværk (A55),
menes foreløbigt at repræsentere Blikhusets vestlige nordøstsydvestorienterede langside. Den er observeret i en højde på mindst seks
skifter, og den fremstår delvist regelmæssigt, men er dog næsten
udelukkende udgjort af bindere. Stenene er i renæssanceformat, ie. 77,5x12x23cm, ilagt kalkmørtel. Murværket fremstår facadeplyndret, idet den
underliggende stensyld har et lineært mørtelaftryk, som antages at markere
den vestlige afslutning af den vestlige murflugt, der således set oprindelig
værende cirka halvanden sten bredere end for indeværende. Det kan på
denne baggrund ikke påvises, hvilket forbandt murværket var opført i, dog
kan det sluttes, at der er tale om en fuldmur. (A52), der alene er synlig i den
nordlige ende af grøft 3 samt, at det ligeledes er en fuldmur bygget af tegl af
samme størrelse som (A55). Den er uheldigvis blevet forstyrret af et
moderne afløbsrør, hvorfor der ikke kan siges noget konkluderende
vedrørende, teglforbandtet. Fælles for murværk og fundamenter i begge
grøfter er deres forsegling af et fedtet lysegult lerlag (A51) og (A56), som
indkapsler både mur og fundament. Endvidere sås det, at de partier af leret,
som overlejrer murværket, fremstod i helt flammende rustrød og har en langt
mere tør og smuldrende karakter – angiveligt et udtryk for udvaskninger fra
overliggende materiale. Dette lerlag opfattes som værende påført i
forbindelse med bygningens nedbrydning, og da det var present i begge
grøfterne, tolkes det udtrykkende en samhørighed mellem de individuelle
kontekster.

Figur 55. Udsnit af Geddes kvarterkort fra 1757. Bryghuset er markeret med nummer 103.
101 er en samlebetegnelse for ”Det kongelige Kunst Cammer og Tøjhuset”. Bygningen
umiddelbart nord for Bryghuset er Blikhuset.

Umiddelbart forekommer den samlede tykkelse på (A52)-(A55) på cirka
1,8m som ret voldsom, men sammenlignes der med Bryghusets mure, så er
tykkelserne identiske. Imidlertid er det problematisk, at der i byggekontrakten
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som Morten Kiøge indgik med Christian IV i 1618 står anført, at muren skal
være tre sten bred.48

Figur 56. Udsnit af Resens eleverede kort over København fra 1674. Rampen ses markeret
med rødt.

Det såkaldte Blikhus ses på talrige kort, heriblandt Resens eleverede kort
over København fra 1674 samt Geddes kvarter- og eleverede kort fra 1757
og 1761. Imidlertid synes bygningen ikke at strække sig så langt mod syd
som området omkring grøfterne. Et alternativt forslag kunne derfor være, at
stenkonstruktionerne knytter sig til den indkørselsrampe, som ses på
Resens eleverede kort fra 1674. I så fald skal murværkets orientering
tænkes om.
Id
1191
1285
48

Name Class
Stratigraphic
A53
object
A51
Stratigraphic

Subclass
Stone/Brick
structure
Deposit

Raabyemagle 2000 p. 13.
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Basic Interpretation
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Dump layer
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2089
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object
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object
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object
Stratigraphic
object
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11 Resultater
Brandsikringsopgaven i Kongens Bryghus, som strakte sig over en væsentlig
del af 2012, blev udført i en bygning, der er beliggende i et københavnsk
bymiljø af signifikant betydning for Danmarks nationale historie, der har
været præget af en fortættet anvendelseskontinuitet i over tre hundreder.
Området omkring Slotsholmen, som Bryghuset ligger på, har i mere end
hundrede år været set som arnestedet for Københavns opståen i ældre
middelalder. Skønt dette billede af byens opståen i alvorlig grad udfordres af
nye arkæologiske fund fremkommet på blandt andet Rådhuspladsen i disse
år, så ændrer det ikke ved, at spor efter først byens og siden rigets
magthavere tydeligt giver sig til kende i arkæologisk materiale herfra.
Bryghusbygningens indlejrede kulturhistorie materialiserer kongemagtens
fortifikatoriske og forsyningsmæssige behov i såvel renæssancen som i
nyere
tid,
og
spor
heraf
træder
tydeligt
frem
iblandt
undersøgelsesresultaterne. Fundene omfatter således flere strukturer og
anlæg som netop legemliggør kongemagtens ambitioner indenfor
fæstningsbyggeri, hoffets drift samt udviklingen indenfor den militære
forvaltningspraksis i begyndelsen af 1600-tallet.
Ændringen af bygningens status, da den efter få års anvendelse ophører
med at indgå i Slotsholmens fæstningslinie i 1616 og indrettes til bryggeri,
antages traditionelt ikke at have sat sig spor i bevarede materielle levn. Det
synes umiddelbart bemærkelsesværdigt, da der er væsentlig forskel på
fæstnings- og bryggeriinteriør. Branden i 1632, der må siges at udgøre et
skelsættende kontinuitetsbrud i forhold bygningens historie, har formentlig
ledt til fjernelsen af alt ældre interiør. Derfor er arkæologisk kildemateriale fra
før 1632 kun i yderst begrænset omfang tilgængelig i dag. Denne hypotese
er fremstillet på baggrund af fund af fundamentrester påtruffet i
poternegulvet, der, når de sammenholdes med iagttagelser udvendigt på
bygningens fundament, indikerer, at den hidtil gældende opfattelse af
bygningshistorien muligvis ikke er korrekt. Fundene peger nemlig i retning af,
at bygningen tidligt i dens levetid er blevet nedbrudt til fundamentniveau og
siden genopført på dette. At denne begivenhed skulle være fundet sted i
forbindelse med 1632-branden bygger på kilderne vedrørende
genopførelsen samt det rationale, at der ikke eksisterer oplysninger om
tilsvarende fundamentale bygningsforandringer før efter branden i 1767. Der
foreligger imidlertid en række oplysninger om bygningshistorien fra den
mellemliggende periode, men helt grundlæggende forandringer af
fundamentet beskrives ikke. Med andre ord indikerer de nye resultater, at
den nuværende bygning ikke er fra begyndelsen af 1600-tallet men fra 1636.
At omfanget af 1632-branden hidtil har været ret overset i diskussionen om
Bryghusets historie relaterer sig angiveligt til det faktum, at den langt fra er
så velbelyst i arkivalierne som de betydelige forandringer af
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bygningsmassen, der finder sted i 17-1800-tallet. Desuden er det vigtigt at
huske, at tidligere tiders historikere og restaureringsarkitekter ikke har haft
samme gode arkæologiske kildegrundlag, som vi har i dag.
Herudover var bryggeriaktiviteterne fra perioden 1636-1767 i vid
udstrækning repræsenteret iblandt de fremdragne fund. Væsentligst er
fundene af fundamentet af den skorstenskonstruktion, som angiveligt skal
tilskrives murermester David Davidsen. Dette murværks relativt høje kvalitet
taget i betragtning foranlediger den opfattelse, at der er tale om et
bekosteligt arbejde, hvilket formentlig afspejler, at en kapitalstærk bygherre
var hovedkraften bag byggeriet. Hvorvidt fundamentet til det murede
kedelfundament, som i 1710 oplyses stående i tilknytning her til skorstenen,
ligeledes blev påtruffet er ikke sikkert påvist, men materialet peger i den
retning.
Forandringerne af bygningsmassen i relation til den store brand i 1767 er i
høj grad synlige i blandt såvel de arkæologiske fund som i den stående
bygning. I forhold til den aktuelle undersøgelse er det dog værd at bemærke,
at først og fremmest trappeskakterne til de to italienske treløbstrapper med
åbent durchsicht, som blev opført i 1768, fortsat er stående og i brug. Men til
trods for at trappeskakterne i høj grad repræsenterer bygningens lange og
omskiftelige historie, har de også forårsaget indgreb i bygningens ældre
historie, idet deres opførelse medførte gennemskæringer ældre gulvlag og
formodede kedelfundamenter dateret til 1600-tallet.
En del af undersøgelsen omfattede flere fundaments- og ledningsgrøfter i
gården på bygningens nordside. Fundsituationen adskilte sig noget fra den,
der var gældende inde i bygningen, idet fundene viste sig knytte sig til
Tøjhuskomplekset, der er beliggende nord for Bryghuset. Således fremkom
der substantielle fundamentrester fra det såkaldte Blikhus, hvis opførelse
ligger så langt tilbage som i 1618, og som blev nedbrudt i 1862 for at give
plads til Tøjhusmuseets nuværende administrationsbygning.
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12 Potentialevurdering
12.1 Bevaringsforhold
Indeværende arkæologiske undersøgelser på den del af Slotsholmen, hvor
kong Christian IV’s Bryghus er beliggende, viste, at området er præget af
særdeles gode bevaringsforhold. Der er tale om et yderst tilfredsstillende
resultat, idet vurderingerne udført i forbindelse med tidligere undersøgelser
på lokaliteten herved bekræftes, e.g. Hadevik & Siebken 2012. At denne
opfattelse generelt set er fremherskende er dog ingenlunde tilfældig, idet
bygningens lokalisering på Slotsholmen og den heraf affødte nærhed til
andre bygningsværker af central betydning for den danske nationalhistorie
helt grundlæggende har begrænset indgreb i bygningens idemæssige
integritet. Fremdeles har bygningens betydelige alder jævnført med en
udstrakt anvendelseskontinuitet også medført, at området i almindelighed og
bygningen i særdeleshed har beskyttet lokaliteten mod uhensigtsmæssige
forandringer. I den henseende kan det desuden anføres, at bygningen indgik
i den gruppe af bygninger, som blev omfattet af de såkaldte klasse A
fredninger i kølvandet på indførelsen af de tidligste fredningsbestemmelser
12. Marts 1918.

12.2 Kulturhistorie
Kulturhistorisk vurderet var de arkæologiske undersøgelser særdeles
betydningsfulde, idet multiple kulturelle levn relateret til Københavns
fæstning, det kongelige hof, militærets logistik og øresundsregionens
urbankultur etc., dateret til ca. 1606 et seq. blev identificeret. Der var
fortrinsvis
tale
om
stenstrukturer
knyttet
til
kongemagtens
anlægsvirksomhed, og i den henseende bidrager de til en endog mere
detaljeret kortlægning af Christian IV’s moderniseringsplaner for kongeriget.
Det kundskab til materielkulturen, undersøgelserne formidlede, gav endda
indtryk af, at væsentlige spørgsmål vedrørende områdets historie fortsat er
situeret blot 40-50cm under det nuværende terræn, såvel inde som ude.
Rettes
blikket
mod
arkivalierne,
så
viser
Raabyemagles
bygningsarkæologiske undersøgelser fra år 2000, at både Stadsarkivet,
Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek og Kunstakademiets Bibliotek i
væsentlig grad rummer information, som det vil være opportunt at anvende i
relation til fremtidigt arbejde med konkrete problemstillinger om lokaliteten.
Imidlertid har arkivalierne og de kartografiske informationer karakter af at
være nedslag i historien, ofte relateret til væsentlige forandringer af
eksisterende forhold. En dybere forståelse af kontinuiteten i bygningens
anvendelse vil formentlig i højere grad kunne formidles via arkæologien.
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12.3 Fundmaterialet
Sagen omfatter arealmæssigt et forholdsvis begrænset område præget af
signifikant aktivitetsintensitet. Derfor er det – også når tilsynsmetodikken
tages i betragtning – bemærkelsesværdigt at det reelt set var fundtomt. Det
skyldes antageligvis, at bryghusdriften har fungeret som en yderst effektiv
stordrift, hvortil der ikke har været tilknyttet nogen form for beboelse.
Området må således betegnes som et pre-industrielt produktionsmiljø.
Sådanne særlige miljøer begynder i stigende grad at gøre deres indtog i
Skandinavien i renæssancen, om end de fortsat er yderst sjældne i denne
periode. Derfor vil studier af den (tilsyneladende sparsomme) materielkultur,
klassificeret som tilhørende denne gruppe af kulturmiljøer, være særdeles
belejlige, da værdifuld ny forståelse for deres særlige status vil kunne
skabes.
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Fig: Figur.
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KD: Københavns Diplomatatium.
R.A: Rigsarkivet.
KUAS: Kulturarvsstyrelsen samt Kulturstyrelsen.
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14 Appendix
14.1 Profilopmålinger
14.1.1 Profil 1

Figur 57. Claus Rohden Olesen 2012.
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14.1.2 Profil 2

Figur 58. Claus Rohden Olesen.
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14.1.3 Profil 3

Figur 59. Claus Rohden Olesen 2012
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14.1.4 Profil 4

Figur 60. Claus Rohden Olesen 2012.

89

14.1.5 Profil 5

Figur 61. Mikkel Siebken 2012.
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14.1.6 Profil 6

Figur 62. Mikkel Siebken 2012.
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14.1.7 Profil 7

Figur 63. Mikkel Siebken 2012.
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14.1.8 Profil 8

Figur 64. Claus Rohden Olesen 2012.
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14.1.9 Profil 9

Figur 65. Claus Rohden Olesen 2012.
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14.1.10

Profil 10

Figur 66. Claus Rohden Olesen 2012.

95

14.1.11

Profil 11

Figur 67. Claus Rohden Olesen 2012.
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14.1.12

Profil 12

Figur 68. Claus Rohden Olesen 2012
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14.1.13

Profil 13 og 14

Figur 69. Claus Rohden Olesen 2012.
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14.1.14

Profil 15

Figur 70. Claus Rohden Olesen 2012.
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14.1.15

Profil 16

Figur 71. Stine Damsbo Winther 2012.

14.2 Fotoliste
ID

Motiv

Orientering
(set mod)

Dato & initialer

1

Profil 1, A4-A15

SV

29-06-12 CRO

2

Grøft 1, A4-A15

NV

29-06-12 CRO

3

Grøft 1, A4-A15

SØ

29-06-12 CRO

4

Profil 1, A4-A15

SV

29-06-12 CRO

5

Grøft 1

NV

29-06-12 CRO

6

Grøft 1

NV

29-06-12 CRO

7

Grøft 2

SØ

29-06-12 CRO

8

Profil 2, A16-A24

NØ

29-06-12 CRO

9

Profil 2, A16-A24

NØ

29-06-12 CRO

10

Prøvehul 1

N

29-06-12 SDW

11

Prøvehul 1

N

29-06-12 SDW

12

Prøvehul 2

NV

29-06-12 SDW

13

Prøvehul 2

NV

29-06-12 SDW

14

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

04-07-12 CRO

15

Prøvehul 3,V-profil, detail

NV

04-07-12 CRO

100

16

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

04-07-12 CRO

17

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

04-07-12 CRO

18

Prøvehul 3, V-profil, detail

V

04-07-12 CRO

19

Prøvehul 3, V-profil, detail

V

04-07-12 CRO

20

Prøvehul 3, N-profil. detail

NØ

04-07-12 CRO

21

Prøvehul 2, u. uddybning

SØ

04-07-12 CRO

22

Grøft 1, arb. foto grøftuddybning

NØ

02-07-12 SDW

23

Grøft 1, arb. foto grøftuddybning

NØ

02-07-12 SDW

24

Grøft 1, arb. foto, NØ-profil

NV

02-07-12 SDW

25

Grøft 2, arb. foto, profil 2 u. uddybning

NØ

02-07-12 SDW

26

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

05-07-12 CRO

27

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

05-07-12 CRO

28

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

05-07-12 CRO

29

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

05-07-12 CRO

30

Prøvehul 3, V-profil, detail

NV

05-07-12 CRO

31

Prøvehul 3, syldsten

SØ

05-07-12 CRO

32

Prøvehul 3, syldsten

SØ

05-07-12 CRO

33

Prøvehul 3, syldsten

SØ

05-07-12 CRO

34

A3

SV

10-07-12 CRO

35

A3

SV

10-07-12 CRO

36

Grøft 1

NØ

10-07-12 CRO

37

Grøft 1

NØ

10-07-12 CRO

38

Grøft 1

NV

10-07-12 CRO

39

Grøft 2

SØ

10-0712 CRO

40

Poternetracée, A2-3

NØ

06-07-12 CRO

41

Poternetracée, A2-3

NØ

06-07-12 CRO

42

Poternetracée, A2-3

SØ

06-07-12 CRO

43

Poternetracée, A2-3

SØ

06-07-12 CRO

44

Poternetracée, A2

SØ

06-07-12 CRO

45

Poternetracée, A3

NØ

06-07-12 CRO

46

Poternetracée, A1

SV

06-07-12 CRO

47

Poternetracée, A1

SV

06-07-12 CRO

48

Poternetracée, A1

SV

06-07-12 CRO

49

Poternetracée, A1

SV

06-07-12 CRO

50

Poternetracée, A1, A33-34

SV

06-07-12 CRO

51

Poternetracée, A1

SV

06-07-12 CRO

52

Poternetracée, A1

SV

06-07-12 CRO

53

Poternetracée, A31-34

V

06-07-12 CRO

54

Poternetracée, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

55

Poternetracée, A1-3, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

56

Poternetracée, A1-3, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

57

Poternetracée, (A32-34?)

S

06-07-12 CRO

58

Poternetracée, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

59

Poternetracée, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

60

Poternetracée, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

61

Poternetracée, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

101

62

Poternetracée, (A31-34?)

S

06-07-12 CRO

63
64

Poternetracée, A1-3, A31-34

NV

06-07-12 CRO

Poternetracée, A1-3, A31-34

NV

06-07-12 CRO

65

Poternetracée, A3

NV

06-07-12 CRO

66

Poternetracée, A45

S

22-08-12 CRO

67

Poternetracée, A2-3, A45

S

22-08-12 CRO

68

Poternetracée, A2-3, A45

SV

22-08-12 CRO

69

Poternetracée, A44

SV

22-08-12 CRO

70

Poternetracée, A44

S

22-08-12 CRO

71

Poternetracée, A44

NV

22-08-12 CRO

72

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

73

Grøft 5, A37-42

NØ

22-08-12 CRO

74

Grøft 5, A37-42

NØ

22-08-12 CRO

75

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

76

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

77

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

78

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

79

Grøft 5, A39-40

NØ

22-08-12 CRO

80

Grøft 5, A39-40

SV

22-08-12 CRO

81

Grøft 5, A39, detail

SV

22-08-12 CRO

82

Grøft 5, A39, detail (profil)

SØ

22-08-12 CRO

83

Grøft 5, A39, detail (profil)

SØ

22-08-12 CRO

84

Grøft 5, A37-43

SV

22-08-12 CRO

85

Grøft 5, A37-43

SV

22-08-12 CRO

86

Grøft 5, A37-43

NØ

22-08-12 CRO

87

Grøft 5, A37-43

NØ

22-08-12 CRO

88

Grøft 5, A37,A40, A43

NV

22-08-12 CRO

89

Poternetracée, A2-3, A45

SØ

22-08-12 CRO

90

Poternetracée, A2-3, A45

SV

22-08-12 CRO

91

Poternetracée, A44

SV

22-08-12 CRO

92

Poternetracée, A44

S

22-08-12 CRO

93

Poternetracée, A44

NV

22-08-12 CRO

94

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

95

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

96

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

97

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

98

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

99

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

100

Grøft 5, A37-42

SV

22-08-12 CRO

101

Grøft 5, A39-40

NØ

22-08-12 CRO

102

Grøft 5, A39-40

SV

22-08-12 CRO

103

Grøft 5, A39, detail

SV

22-08-12 CRO

104

Grøft 5, A39, detail (profil)

SØ

22-08-12 CRO

105

Grøft 5, A39, detail (profil)

SØ

22-08-12 CRO

106

Grøft 5, A37-43

SV

22-08-12 CRO

107

Grøft 5, A37-43

SV

22-08-12 CRO

102

108

Grøft 5, A37-43

NØ

22-08-12 CRO

109

Grøft 5, A37-43

NØ

22-08-12 CRO

110

Grøft 5, A37,A40, A43

NV

22-08-12 CRO

111

Prøvehul 1

N

22-08-12 CRO

112

Prøvehul 1

NV

22-08-12 CRO

113

Grøft 3

NV

22-08-12 CRO

114

Grøft 3

SV

22-08-12 CRO

115

Grøft 2

NV

22-08-12 CRO

116

Skillevæg i bindingsværk under nedtagning

S

22-08-12 CRO

117

Skillevæg i bindingsværk under nedtagning

V

22-08-12 CRO

118

Grøft 5

SØ

22-08-12 CRO

119

Grøft 5

SØ

22-08-12 CRO

120

Grøft 5, detail

SØ

22-08-12 CRO

121

Grøft 5, detail

S

22-08-12 CRO

122

Grøft 5, detail

Ø

22-08-12 CRO

123

Grøft 5, A42

SØ

22-08-12 CRO

124

Grøft 5, A42

Ø

22-08-12 CRO

125

Grøft 5, detail

N

22-08-12 CRO

126

Grøft 4, A36

NV

22-08-12 CRO

127

Grøft 5

SØ

22-08-12 CRO

128

Grøft 5, detail

SØ

22-08-12 CRO

129

Grøft 5, detail

S

22-08-12 CRO

130

Grøft 5, A39-40, detail

S

22-08-12 CRO

131

Grøft 5 A37-41

N

22-08-12 CRO

132

Grøft 5, detail

NØ

22-08-12 CRO

133

Grøft 5, A38, A41-42

NØ

22-08-12 CRO

134

Grøft 5, A38, A41-42

NØ

22-08-12 CRO

135

Grøft 5, A40, detail

SØ

22-08-12 CRO

136

Grøft 5, A40, detail

SØ

22-08-12 CRO

137

Grøft 5, A39

NØ

22-08-12 CRO

138

Grøft 5, A37, A40

SØ

22-08-12 CRO

139

Grøft 5, A37, A40

SØ

22-08-12 CRO

140

Grøft 5, A37, detail

NV

22-08-12 CRO

141

Grøft 5, A37, detail

NV

22-08-12 CRO

142

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

143

Grøft 5, A37-42

NØ

22-08-12 CRO

144

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

145

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

146

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

147

Grøft 5, A37-42

NV

22-08-12 CRO

148

Grøft 2 i gården A51-53

Ø

25-09-12 CRO

149

Grøft 2 i gården A51-53

Ø

25-09-12 CRO

150

Grøft 2 i gården A51-53

Ø

25-09-12 CRO

151

Grøft 2 i gården A51, A53

S

25-09-12 CRO

152

Grøft 2 i gården A51, A53

S

25-09-12 CRO

153

Grøft 2 i gården A51, A53

N

25-09-12 CRO
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154

Grøft 2 i gården A52

Ø

25-09-12 CRO

155

Grøft 2 i gården A52

Ø

25-09-12 CRO

156

Grøft 2 i gården A52

Ø

25-09-12 CRO

157

Grøft 2 i gården A52

Ø

25-09-12 CRO

158

Grøft 2 i gården A52

Ø

25-09-12 CRO

159

Grøft 2 i gården A52

Ø

25-09-12 CRO

160

Grøft 2 i gården A52

N

25-09-12 CRO

161

Grøft 3 i gården A54-55

NØ

25-09-12 CRO

162

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

163

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

164

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

165

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

166

Grøft 3 i gården A54-55

NØ

25-09-12 CRO

167

Grøft 3 i gården A54-55

SV

25-09-12 CRO

168

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

169

Grøft 3 i gården A54-55

NØ

25-09-12 CRO

170

Grøft 3 i gården A54-55

SØ

25-09-12 CRO

171

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

172

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

173

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

174

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

175

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

176

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

177

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

178

Grøft 3 i gården A54-55, detail

Ø

25-09-12 CRO

179

Grøft 6, A58-59

SØ

25-09-12 CRO

180

Grøft 6, A58-59

SØ

25-09-12 CRO

181

Grøft 6, A58-59

NØ

25-09-12 CRO

182

Grøft 6, A58-59

SV

25-09-12 CRO

183

Grøft 6, A59

NØ

25-09-12 CRO

184

Grøft 1 i gården, A46-50

NØ

25-08-12 CRO

185

Grøft 1 i gården, A46-50, detail

NØ

25-08-12 CRO

186

Grøft 1 i gården, A46-50, detail

NØ

25-08-12 CRO

187

Grøft 6, A58-A59, A75-A77

SØ

20-11-12 CRO

188

Grøft 6, A58-A59, A75-A77

SØ

20-11-12 CRO

189

Grøft 6, A58-A59, A75-A77

SØ

20-11-12 CRO

190

Grøft 6, A58-A59, A75-A77

NØ

20-11-12 CRO

191

Grøft 6, A59, A76-A77

SØ

20-11-12 CRO

192

Grøft 6, A58-A59, A75-A77

NØ

20-11-12 CRO

193

Grøft 6, A58-A59, A75-A77

NØ

20-11-12 CRO

194

Grøft 6, A58

SV

20-11-12 CRO

195

Grøft 6, A58

NV

20-11-12 CRO

196

Grøft 6, A58

N

20-11-12 CRO

197

Grøft 6, A59

NØ

20-11-12 CRO

198

Grøft 6, A58-A59, A75-A77

SV

20-11-12 CRO

199

Grøft 6, A77

S

20-11-12 CRO
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200

Grøft 6, A58

SØ

20-11-12 CRO

201

Udvidelse af Grøft 5, A40, A43, A78-A79

SØ

04-12-12 CRO

202

Udvidelse af Grøft 5, A40, A43, A78-A79

SØ

04-12-12 CRO

203

Udvidelse af Grøft 5, A40, A43, A78-A79

NV

04-12-12 CRO

204

Udvidelse af Grøft 5, A40, A43, A78-A79

NV

04-12-12 CRO

205

Udvidelse af Grøft 5, A43, detail

SV

04-12-12 CRO

206

Udvidelse af Grøft 5, A40, A43, A79, detail

SØ

04-12-12 CRO

207

Udvidelse af Grøft 5, A40, detail

NV

04-12-12 CRO

14.3 IntraSiS registreringsparametre
14.3.1 Stratigrafiske objekter – kontekstuelt niveau
Id

Name
1191

A53

1285

A51

1309

A52

2089
2130
100144
100145
100157
100158
100159
100160
100161
100162
100163
100164
100165
100166
100167
100169
100170

Class
Stratigraphic
object

Subclass
Stone/Brick
Structure

Stratigraphic
object

Deposit

Stratigraphic
object
Stratigraphic
A54
object
Stratigraphic
A55
object
Stratigraphic
Kongens Bryghus
object
Kongens Bryghus Stratigraphic
(udhus)
object
Stratigraphic
A4
object
Stratigraphic
A5
object
Stratigraphic
A6
object
Stratigraphic
A7
object
Stratigraphic
A8
object
Stratigraphic
A9
object
Stratigraphic
Teglgulv
object
Stratigraphic
Brokker
object
Stratigraphic
Lerlag
object
Stratigraphic
Mørtel
object
Stratigraphic
Sand
object
Stratigraphic
A1
object
A2
Stratigraphic

Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure

Foundation wall
Primary
Construction
Backfill
Wall
Foundation wall
Wall
Wall
Wall

Deposit

Levelling layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Levelling layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Demolition layer

Stone/Brick
Structure

Floor

Disturbance

Disturbance

Deposit

Floor

Deposit

Floor

Deposit

Floor

Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
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Basic Interpretation

Wall
Paved surface

100171

A3

100173

A28

100174

A30

100179

A10

100180

A11

100181

A12

100182

A13

100183

A14

100184

A15

100185

A16

100186

A17

100187

A18

100188

A19

100189

A20

100190

A21

100191

A22

100192

A23

100193

A24

100194

A27

100195

A26

100196

A29

100197

A25

100198

A31

100199

A32

100200

A33

100201

A34

100202

A35

100203

A36

100205

A37

object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object

Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure

Stratigraphic
object

Deposit

Primary
Construction
Backfill

Deposit

Dump layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Dump layer

Stone/Brick
Structure

Paved surface

Deposit

Levelling layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Fire level

Deposit

Dump layer

Deposit

Fire level

Deposit

Dump layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Ditch

Stone/Brick
Structure

Foundation wall

Deposit

Foundation wall

Stone/Brick
Structure

Wall

Deposit

Fill

Stone/Brick
Structure

Wall

Deposit

Demolition layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Levelling layer

Deposit

Levelling layer

Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic

Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
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Wall
Foundation wall

Wall
Wall

100207

A38

100208

A39

100209

A40

100210

A41

100211

A42

100212

A43

100215

A44

100217

A45

100224

A46

100225

A47

100226

A48

100227

A49

100228

A50

100229

A56

100230

A57

100232

A58

100233

A59

100234

A60

100235

A61

100236

A62

100237

A63

100238

A64

100239

A65

100240

A66

100244

A67

100245

A68

100246

A69

100247

A70

100248

A71

object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object

Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure
Deposit
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure

Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic

Fire level
Paved surface
Construction cut
Drainage ditch
Paved surface
Foundation wall
Foundation wall

Deposit

Disturbance

Deposit

Levelling layer

Deposit

Levelling layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Primary
Construction
Backfill

Deposit

Fire level

Stone/Brick
Structure
Stone/Brick
Structure

107

Pavement

Pavement
Foundation wall

Deposit

Dump layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Demolition layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Dump layer

Deposit

Natural feature

100249

A72

100250

A73

100251

A74

100252

A75

100253

A76

100254

A77

100255

A78

100256

A79

object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object

Deposit

Dump layer

Foundation wall Stone/brick wall
Foundation
layer
Primary
Construction
backfill

Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object
Stratigraphic
object

Stone

Deposit
Deposit
Stone/brick wall

Foundation wall Stone/brick wall
Deposit

Leveling layer

Deposit

Dump layer

14.3.2 Stratigrafiske objekter – Udgravningsfelter
Id
1103
1132
100146
100148
100149
100153
100154
100168
100204
100206
100216
100231

Name
Grøft i Bryghusgården
Grøft 2 i Bryghusgården
Indvendig grøft 3
Indvendig prøvehul 1
Indvendig prøvehul 2
Indvendig grøft 1
Indvendig grøft 2
Poternegrøft
Indvendig grøft 4
Indvendig grøft 5
Grøft 3 i Bryghusgården
Indvendig grøft 6

Class
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

.
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Subclass
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench
Trench

Method
Machine
Machine
Machine
Betonbor
Betonbor
Machine
Machine
Machine
Machine
Machine
Machine
Machine

