OBM137 Odense Adelige Jomfrukloster, Odense sogn,
Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.07. Sb.nr.
152.
Kampagne: 01-02-2013 KUAS nr.
I forbindelse med etablering af en parkeringsplads på nordsiden af Odense
Adelige Jomfrukloster samt understøbning af muren langs det nordlige
matrikelskel mod Sct. Albani Skole, har Odense Bys Museer foretaget
udgravninger af det berørte areal, på baggrund af forundersøgelsens resultater.
Der blev bl.a. påtruffet et dræningsanlæg fra senmiddelalder/renæssance samt
resterne af et hus fra 16-1700-tallet.
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Abstract
Kampagne: 01-02-2013
Udgravningerne i forbindelse med understøbning og anlæggelse af parkeringsplads nord for Odense Adelige
Jomfruklloster har givet indblik i at dette område helt tilbage til middelalderen har været udnyttet til aktiviteter
knyttet til kompleksets drift. Området er præget af den middelalderlige dræningskanal,der løber øst-vest, en
bygning fra 16-1700-tallet samt en mængde nedgravningerne og opfyldninger som har haft til formål at skaffe
husholdnings- og byggeaffald af vejen, samt hæve terrænnet. Der er også indikationer på, at området har været
afgravet.

Undersøgelsens forhistorie
Kampagne: 01-02-2013
I juni måned 2012 blev Odense Bys Museer opmærksomme på, at der ved Odense Adelige Jomfrukloster var
blevet lavet seks mindre huller op i mod muren ind til Sct. Albani skole. Museet besigtede disse og der kunne i
den forbindelse konstateres, at der på stedet var bevaret kulturlag. Hullerne var blevet lavet da Realdania Byg
A/S ønskede at anlægge en p-plads på det nordliggende udenomsareal ved Odense Adelige Jomfrukloster og i
den forbindelse skulle tjekke om muren indtil Sct. Albani skole understøbes. Dette kommende anlægsarbejde
gjorde at der der fra Odense Bys Museum blev ansøgt om en dispensation fra fredning til en større arkæologisk
forundersøgelse samt godkendelse af budget til samme. Denne kom i sensommeren 2012 og torsdag d. 27.
september startede forundersøgelsen ved Odense Adelige Jomfrukloster. Forundersøgelserne blev fulgt op af
udgravninger i februar 2013, som fulgte anlægsarbejdet. I april 2013 opstod en længere pause i arbejdet idet
entrprenøren bag arbejdet gik konkurs. På det tidspunkt var der et felt langs nordmuren som stadig ikke var
undersøgt, samt en afgravning på ca. 70cm af hele fladen, der ikke var foretaget. Da entreprenørfirmaet atter
genoptog arbejdet glemte man at informere museet og det omtalte felt langs nordmuren blev gravet uden
museets tilstedeværelse, Da museet blev klar over dette blev arbejdet standset og profil samt flade registreret
(tors. 23-5-13).

Administrative data
Kampagne: 01-02-2013
KUAS j.nr.: J.nr. 2009-7.23.02-0013; Fred.nr. 3616:16
Adresse: Odense Adelige jomfrukloster
Bygherre: RealeaByg A/S v. Frants Frandsen ((FF; Realea Byg A/S, Nørregade 29, 5000 Odense C; 3288 5273 /
2969 5273; ff@rdbyg.dk))
Ingeniør:
Entreprenør: Mørk og Skov Hansen v. Steen Danielsen (4037 5988)
Anlægssum:
Udgravningsbudget:
Antal felttimer / maskintimer / beretningstimer:
Ansvarlig leder: Jakob Tue Christensen (JTC; 2090 1321; jtc@odense.dk)
Daglig leder: Kirstine Haase
1. Lagnr.: 381
1. Kontekstnr.: BCC
1. X-nr.: 219
1. T-nr.: 57
Naturvidenskabelige prøver: x219, x220, x221, x222, x224, x232, x233, x235, x237
Korrespondance:

Topografi, terræn og undergrund
Kampagne: 01-02-2013
Klostret har været genstand for en række arkæologiske undersøgelser siden 1970’erne. For bygningshistorien og
tidligere undersøgelsers resultater henvises til rapporter i Odense Bys Museers arkiv under journal nr. OBM 137.
Det undersøgte område har indgået i Odense biskoppen Jens Andersen Beldenaks bispegård opført i 1504-8.
Anlægget har bestået af den stadig eksisterende nordfløj (hovedfløjen), en vestfløj med portåbning samt en
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Områdets historie forud for opførelsen af Beldenaks bispegård i 1504-8 er meget dårligt belyst. Det vides fra en
skriftlig kilde, at biskop Mogens Krafses gård skal have ligget i området i 1461, og det er muligt at et fundament
ældre end vestfløjen fundet ved udgravningerne i 1970’erne skal relateres til denne bispegård.
Beldenaks bispegård blev delvist ødelagt under Grevens fejde og overgik til kronen ved Reformationen. Vest- og
østfløj blev formentlig nedrevet i sidste fjerdedel af 1500-tallet, og i 1600-tallet udvides nordfløjen. Ved midten
af 1700-tallet opførtes den eksisterende bindingsværksbygning (bindingsværkssidefløjen) som tilbygning til

Klostret har været genstand for en række arkæologiske undersøgelser siden 1970’erne. For bygningshistorien og
tidligere undersøgelsers resultater henvises til rapporter i Odense Bys Museers arkiv under journal nr. OBM 137.
Det undersøgte område har indgået i Odense biskoppen Jens Andersen Beldenaks bispegård opført i 1504-8.
Anlægget har bestået af den stadig eksisterende nordfløj (hovedfløjen), en vestfløj med portåbning samt en
østfløj.
Områdets historie forud for opførelsen af Beldenaks bispegård i 1504-8 er meget dårligt belyst. Det vides fra en
skriftlig kilde, at biskop Mogens Krafses gård skal have ligget i området i 1461, og det er muligt at et fundament
ældre end vestfløjen fundet ved udgravningerne i 1970’erne skal relateres til denne bispegård.
Beldenaks bispegård blev delvist ødelagt under Grevens fejde og overgik til kronen ved Reformationen. Vest- og
østfløj blev formentlig nedrevet i sidste fjerdedel af 1500-tallet, og i 1600-tallet udvides nordfløjen. Ved midten
af 1700-tallet opførtes den eksisterende bindingsværksbygning (bindingsværkssidefløjen) som tilbygning til
nordfløjen på samme sted som den formodet østfløj.
Terrænet i det undersøgte område er i dag præget af et kraftigt terrænfald fra nord mod syd mod åen.
Terrænfaldet har formentlig været endnu mere udtalt i middelalderen, idet en hvis udjævning sandsynligvis har
fundet sted gennem kulturlagstilvækst i de lavtliggende områder. Undergrunden består af en moræneaflejring af
gulbrunt grus på lyst gulbrunt ler.
Nærværende kampagne har vist at undergrunden muligvis har sit oprindelige topniveau bevaret et enkelt sted i
felt BCZ (kote 10.3 DVR90) - alle andre steder er den skåret af nedgravninger eller afgravninger.

Målesystem
Kampagne: 01-02-2013
Felter, anlæg, lag og målepunkter blev så vidt muligt opmålt med GPS (med en nøjagtighed på 2 cm i planet og
3cm i koten) i system 34 for Jylland og Fyn. Det opmålte er herefter lagt ind i en MapInfo-tabel med en
tal/bogstavbetegnelse eller x-nr. som referencepunkt. De steder hvor en egentlig GPS indmåling ikke var mulig
blev der tegnet på tegnefilm og 3-4 målepunkter afsat og indmålt med GPS.
Der var dog visse problemer med opmålingen, i det det undersøgte område ligger i et smalt område mellem to
store bygninger. Det gav GPSen problemer med af fange satelitterne og der måtte måles op af to gange.
Desuden er nogle koter nivelleret med nivelleringsapparat.

Øvrige data
Kampagne: 01-02-2013
Udgravningen blev påbegyndt 13. februar 2013
Udgravningsansvarlig: Jakob Tue Christensen
Daglig udgravningsleder: Cand. mag. Kirstine Haase
Desuden deltog: Cand. mag. Marie E. Lauridsen og stud. mag. Mattias Friis.
Entreprenør: Mørk & Skov Hansen.
Maskine:
Vejrforhold: Vinterligt vejr i store dele af perioden. Frost satter midlertidige stoppere for arbejdts fremdrift.

Udgravningsmetode
Kampagne: 01-02-2013
Udgravningsmetoden blev i høj grad defineret af, at der var tale om understøbning af murværk. Det resulterede i
21 felter på omtrent 1,5x2m - ca. 2m dybe. Da projektet var mere fremskredent var det muligt at lave lidt større
felter. Rækkefølgen af felterne dikteredes også af understøbningen, idet betonen i et felt skulle være hærdet før
nabo-feltet kunne graves. Det vil sige, at felterne ikke er gravet i rækkefølge (fra øst til vest), men i mere
tilfældig orden. Det betyder at erkendelses-processen ligeledes har været gradvis, hvilket blandt andet medførte
at grøften BCK ikke blev genrkendt i et felt, men fik ny betegnelse (BCT).
Gravearbejdet foregik i store træk med en minigraver med 120cm skovl, som blev standset, hvis der blev
påtruffet væsentlige strukturer (gulvlag etc.). Ved anlægsdybden blev flade og profiler afrenset og registreret.
Når det var muligt, blev der indmålt med GPS - ellers håndtegnet. Desuden løbende fotodokumentation og
fundindsamling.

Undersøgelsens resultater
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Kampagne: 01-02-2013
Der er undersøgt ca. 92 kvadratmeter i en dybde af ca. 2m langs den nordlige hegnsmur og i området, hvor
drejeskiven skal etableres. Herudover er der undersøgt 266 kvadratmeter i en dybde af ca. 1m i området op mod
Jomfruklostrets nordfløj i forbindelse med terrænregulering.
Ingen felter er gravet til ren undergrund. Undergrunden er mange steder synlig, men ikke fladedækkende. Det
vurderes at der langs hegnsmuren mod nord formentlig er minimum 1m kulturlag under anlægsdybden, måske
mere. Mens der i det resterende område er bevaret minimum 1,5m kulturlag under det eksisterenede terræn.
Herfra skal trækkes området med drængrøften (ca.1,5m bred) langs nordfløjens nordfacade (som er undersøgt i
2012).

Fremtidigt arbejde på stedet
Kampagne: 01-02-2013

Odense Bys Museer d. 11-12-2013
_______________________________________________
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Anlægsbeskrivelse
Kampagne: 01-02-2013
BCC
Bygningsdel, Mur, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660)
Ved nordfløjens vestgavl (søndre hjørne) lå resterne af et øst/vest gående murforløb. Muren ser ud til at have været en
helstensmur. Den er bevaret i en bredde af 60 cm, dog nedbrudt mod syd (111 cm fra murens nordfacade og til
nordfløjens søndre hjørne). Længden er bevaret i op til 110 cm, hvorefter den er nedbrudt. Der var ikke bevaret
tilstrækkeligt murværk til at skiftegangnen kunne bestemmes. Dog var der en lille antydning af et munkeskifte (2
løbere og en binder). Muren er sat i munkeskifte.Det er vanskeligt/umuligt at afgøre om muren har været i forbandt
med nordfløjen, da dennes vestgavl er undermuret og der med skjuler "sammenstødet" mellem de to mure. Mod syd og
i toppen er muren for nedbrudt til at der kan gøres observationer. Nordfløjens vestgavl antyder dog at BBC og denne
har været i forbandt, hvilket kan ses ved en lodfuge, der dog stopper ved 1. stokværk.Muren er ikke fritlagt ned til
fundament, da det ligger udenfor udgravningsfeltet (dybere end entreprenøren skulle grave).
Tegninger....
Foto............. DA/6591,DA/6594,DA/6595,DA/6598,DA/6599,DA/6600
Består af......
Fund............

BCD
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Udgravningsfelt langs nordfløjens vestgavl. Her skulle der fjernes ca. 40 cm jord, så der kunne påfyldes stabilgrus som
underlag for en kørevej til lastbiler.Der var givet tilladelse til at entreprenøren kunne fjerne de øverste 20 cm uden
opsyn, mens de resterende 20 cm foregik under opsyn af en arkæolog..Afgravningen blev foretaget med en minigraver
med planerskovl.
Tegninger....
Foto............. DA/6591,DA/6594,DA/6595,DA/6598,DA/6599,DA/6600
Består af...... BCC
Fund............

BCE
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Felt langs den øst-vest orienterede mur ind til Albani Kirke.Måler ca. 4 meter i bredden,Feltet dækker over et område
hvor der lå en jordvold. Volden lå op ad den øst-vest orienterede mur. Denne skulle derfor fjernes så at hele området
ligger i samme niveau. Det sker i flere etaper. 1. etape blev udført d. 05-02-2013, hvor der i et bælte på ca. 2 meter fra
muren blev rømmet ca. 20 cm muld af (pga mur blev der i første omgang ikke taget mere). 2 meter ude blev der taget
endnu et bælte på ca. 2 meter, hvor der blev rømmet mellem 60 og 80 cm af - til det omgivende niveau.
Tegninger....
Foto............. DA/6601,DA/6602,DA/6603
Består af......
Fund............

BCJ
Grube, Grube, Udateret-Udateret
Rektangulær nedgravning, der løber øst-vest i felterne BDM, BCF og BDB (den vestligste del af området - syd for
"Gymnastiksalen"). Fortsætter mod nord ud af felterne. Syd, øst og vestsiden er erkendt - disse er næsten lodrette.
Nedgravningen fortsætter til ca. kote 8m DVR. Dette er undersøgt ved, at der er gravet ned langs profilet med
gravemaskinens mindste skovl (30cm bred). Nedgravningen skærer en ældre nedgravning BCN. Ved gravningen af
BDM opstod, der tvivl om den stratigrafiske relation (at BCN var yngre end BCJ), men jeg vælger at holde fast i den
primære observation. Tolkning: Da det kun er dele af grøften der er erkendt er formålet ukendt. Heller ikke fylden
afslører umiddelbart noget om funktionen (se denne).
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Tegninger.... T57,T62
Foto............. DA/6611,DA/6615,DA/6619,DA/6620,DA/6623,DA/6677,DA/6817,DA/6818,DA/6819,DA/6820,DA/6
823,DA/6829,DA/6896,DA/6899,DA/6903
Består af......
Fund............

BCK
Vandteknisk anlæg, Grøft, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660)
Grøft, der forløber langs matrikelskellet mod nord. I den vestlige ende bøjer grøften af mod syd. Grøftens afslutninger
er ikke erkendt. Grøftens nordlige og sydlige side er jævnt skrånende og bunden afrundet. Et tværsnit ses i BCH's
østprofil. Grøften måler 1,23m i bredden i kote 9,6mDVR i felt BCH. Bunden ligger ca. i kote 9,16m DVR. Den
maksimale bredde der er registreret er 2,2m, men grøftens fulde bredde er ikke erkendt. Grøftens dybde går fra ca. kote
10,7 til 9,2 - dvs. 1,5m dyb. Det er muligt at der er gravet noget af toppen af BCK, da der ikke ser ud til at været
bevaret en egentlig aktivitetsoverflade, der hvor nedgravningskanten begynder. Fylden i BCK er de fleste steder
overlejret af opfyldslag, hvis den ikke er skåret af yngre nedgravninger. Disse yngre lag kan umiddelbart dateres til at
være eftermiddelalderlige.BCK ser ud til at være gravet igennem dels oprindeligt muldlag (395) samt et aktivietslag
(396).Forholdet mellem BCK og nedgravningen BCQ har været noget diffuset, men de fleste iagttagelser antyder at at
BCQ skærer BCK. Der er ingen spor efter at grøften har stået åben.Da felt BCW blev gravet blev en nedgravning BCT
registreret, som efterfølgende viste sig at være identisk med BCK.Tolkning: Grøften opfattes som værende gravet til
anlæggelsen af BCL, idet der ikke er nogen spor af at den har stået åben i længere tid. (se denne for yderligere
tolkning)Datering: BCK hører formeligt til en af de ældre og formentlig middelalderlige aktiviteter ved
Jomfruklostret/Bispegården. Den ser ud til at respektere matrikelskellet ellers også er der tale om en ældre
grænse/opdeling af matriklen i nogle funktionsområder, som gentages/overtages i skellet. Da fylden er ganske tom for
fund, er der kun teglstene (BCL) af format som munkesten at forholde sig til dateringsmæssigt. Disse ses hyppigst i
perioden 1200-1650.
Tegninger.... T57,T60,T62,T64,T65,T68
Foto............. DA/6619,DA/6632,DA/6637,DA/6639,DA/6644,DA/6646,DA/6653,DA/6655,DA/6659,DA/6664,DA/6
672,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6686,DA/6689,DA/6698,DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6769,
DA/6770,DA/6772,DA/6773,DA/6776,DA/6780,DA/6791,DA/6794,DA/6799,DA/6802,DA/6813,DA/6
817,DA/6818,DA/6819,DA/6820,DA/6823,DA/6829,DA/6831,DA/6847,DA/6865,DA/6872,DA/6876,
DA/6880,DA/6881,DA/6883,DA/6886,DA/6888,DA/6891,DA/6894,DA/6895,DA/6925,DA/6927,DA/6
928,DA/6934,DA/6935,DA/6958,DA/6961,DA/6962,DA/6963,DA/6966
Består af......
Fund............

BCL
Vandteknisk anlæg, Vandteknisk anlæg, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660)
En konstruktion af teglsten i den nederste del af BCK. Teglene er uden anvendelses-spor (dvs. mørtel), er mørkerøde
og måler ca. 28*14*8cm. Stenene er sat således at de danner en kanal med et næsten kvadratisk tvæsnit (14x14cm).
Nederst er lagt en række teglsten på den flde side med den lange side øst-vest (parallelt med renden). Langs kanterne
af disse ståe en række sten sat på den lange kant og igen herover ligger en række sten på den flade side på tværs af
renden. Der er intet bindemiddel. Udover rødder og lidt "mudder" er renden ren. Grøften BCK og renden BCL har
nogle steder (BCO) ikke helt samme orientering, men overordnet set følges de to ad.Tolkning: Renden formodes at
være anlagt som et vandteknisk anlæg. Om der er tale om afvanding eller transport af vand er endnu usikkert. Renden
løbernord for (ligesom grøften) nordfløjen i det stående bygningskompleks og ser ud til at fortsætte vest om dette. Det
kan ikke afklares om den fortsætter vest om nordfløjen eller løber ind under bygningen/vestforlængelsen.Det
bemærkes at renden ikke løber parallelt med nordfløjen.Datering: Da stenene er af et format anvendt fra ca. 1200årene frem til midten af 1600-tallet (Kilde: Danmarks kirkers fagordbog) og ikke viser tegn på genanvendelse
formodes renden at stamme fra denne periode. Da renden løber nord om nordfløjen og kunne se ud til at løbe vest om
denne er det muligt at de to har eksistret samtidig, men det er også muligt at BCL er ældre end det stående anlæg.
Tegninger.... T57,T60,T62,T64
Foto............. DA/6639,DA/6644,DA/6646,DA/6653,DA/6655,DA/6659,DA/6664,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6
686,DA/6689,DA/6698,DA/6791,DA/6794,DA/6799,DA/6802,DA/6803,DA/6806,DA/6807,DA/6809,
DA/6812,DA/6831,DA/6833,DA/6834,DA/6837,DA/6839,DA/6840,DA/6842,DA/6844,DA/6847,DA/6
850,DA/6851,DA/6852,DA/6854,DA/6857,DA/6862,DA/6864,DA/6934,DA/6935,DA/6938,DA/6958,
DA/6961
9/39
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DA/6639,DA/6644,DA/6646,DA/6653,DA/6655,DA/6659,DA/6664,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6
686,DA/6689,DA/6698,DA/6791,DA/6794,DA/6799,DA/6802,DA/6803,DA/6806,DA/6807,DA/6809,
DA/6812,DA/6831,DA/6833,DA/6834,DA/6837,DA/6839,DA/6840,DA/6842,DA/6844,DA/6847,DA/6
850,DA/6851,DA/6852,DA/6854,DA/6857,DA/6862,DA/6864,DA/6934,DA/6935,DA/6938,DA/6958,
DA/6961
Består af......
Fund............

BCM
Belægning, Belægning, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )
Brolægning eller pikstensbelægning. Skåret mod nord af en - formentlig moderne- nedgravning. Den sydlige
afgrænsning kendes ikke, idet den fortsætter ud over feltgrænsen. Brolægning er tidligere erkendt som BBJ. Ser ud til
at have sin oprindelige afslutning mod vest. Denne respekterer gulvlaget 401 og funderingslaget 402. Stenene er af
meget varierende størrelse fra 5-30cm i diameter. Stenene er lagt i lag 400/340 og dækkes af et lerblandet lag ca. 35m
under terræn. Der er optil tre lag sten over hinanden.Tolkning: Der er tale om enten en form for fundament - dog
snarere en brolægning med reparationer. Idet BCM respekterer konteksterne hørende til det formodede hus mod vest
kan der være tale om en brolægning hørende til dette. Datering: Forekomsten af eftermiddelalderlig keramik samt
vingetegl i lagene under datere denne brolægning til højst sandsynligt at være eftermiddelalderlig. Ingen fund af
kridtpibe dog.
Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6665,DA/6668,DA/6723,DA/6726,DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6750,DA/6782,DA/6
784,DA/6786
Består af......
Fund............

BCN
Grube, Materialetagningsgrube, Middelalder-Nutid
Udgravningsmetode:MaskineForm i fladen: Ej erkendtForm af bunden: FladDybde: Mere end 1mSidernes form og
hældning: Fladt skrånendeBeskrivelse: Nedgravningen er skåret af BCJ, der fortsætter ud af feltet mod syd.
Nedgravningskanten er meget flad, hvilket indikerer at nedgravningen er meget stor.Tolkning: Formålet er ukendt,
men der kan være tale om en lertagningsgrube, idet den er gravet ned i undergrunden og ser ud til at være fyldt op
indenfor kort tid.Mini-matrix: under: 392 over: UGFelt:BCF og BDMDato og initialer:
Tegninger.... T57
Foto............. DA/6611,DA/6615,DA/6677,DA/6903
Består af......
Fund............

BCO
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Feltet måler ca 2,2 x 1,3m. Gravet med maskine og indmålt med GPS.
Tegninger....
Foto............. DA/6690
Består af......
Fund............

BCP
Grube, Nyere tid (1661 - )-Nutid
Udgravningsmetode:MaskineForm i fladen:NNForm af bunden:NNDybde:NNSidernes form og hældning: Siderne er
jænvt faldende.Beskrivelse: Den fulde udstrækning er ukendt. Fortsætter ud af feltet mod syd og nord. Er kun indmålt i
profil.Tolkning: Fylden er overjord så der er muligivs tale om en afgravning forud for anlæggelse af have eller
lign.Mini-matrix: under: 390 over:Felt:BCODato og initialer: KH
Tegninger.... T60
Foto............. DA/6672,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6865,DA/6872
Består af......
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Fund............

BCQ
Grube, Grøft, Middelalder-Nutid
Udgravningsmetode: MaskineForm i fladen: Formentlig oval eller rektangulær. Form af bunden: Bunden er ej
erkendt.Dybde: ?Sidernes form og hældning: skrånende.Beskrivelse: Fortsætter ud af feltet mod syd. Skåret af BCK,
dvs. den er formentlig middelalderlig.Tolkning: Da kun dele af grøften er erkendt er formålet ukendt. Mini-matrix:
under:391 over: Felt: BDK, BDG og BCO.Dato og initialer: KH
Tegninger.... T60,T64,T65
Foto............. DA/6672,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6865,DA/6872,DA/6876
Består af......
Fund............

BCR
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Felt til understøbning af nordmur på Parkeringsarealet.
Tegninger....
Foto.............
Består af......
Fund............

BCS
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Felt til understøbning af nordmur på Parkeringsarealet.
Tegninger....
Foto.............
Består af......
Fund............

BCT
Vandteknisk anlæg, Grøft, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660)
Det blev hurtigt konstateret at BCT var identisk med BCK.
Tegninger.... T60,T62,T65,T68
Foto............. DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6769,DA/6770,DA/6772,DA/6773,DA/6776,DA/6780,DA/6813
Består af......
Fund............

BCU
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Et stort felt i vestenden af det berørte område. Ligger op til tidligere udgravede felt (BAA).
Tegninger....
Foto............. DA/6720,DA/6761
Består af......
Fund............

BCW
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
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Felt til understøbning af nordmur ved Parkeringspladsen.
Tegninger....
Foto.............
Består af......
Fund............

BCX
Grube, Middelalder-Nutid
Udgravningsmetode: MaskineForm i fladen: Kun registreret i BCW's østprofil.Form af bunden:
NNDybde:NNSidernes form og hældning: Jævnt skrånendeØvrig beskrivelse: Ingen tegn på arten af anvendelse.
Fortsætter ud af feltet mod syd. Den vestlige afgrænsning forløber formentlig midt gennem feltet, men var svær at
erkende i sydprofilet og fladen. Nedgravningen skærer og har fjernet den østlige del af lag 396. Ses ikke i fladen i
396.Tolkning: Nedgravningens karakteristika tyder på, at der er tale om en grube og ikke en grøft, selvom den fulde
udstrækning ikke kan erkendes.Mini-matrix: under:408 over:396Felt:BCWDato og initialer:
Tegninger.... T60
Foto............. DA/6769,DA/6770,DA/6772,DA/6773,DA/6776,DA/6780
Består af......
Fund............

BCY
Bygningsdel, Fundament, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine og skovlForm i fladen: To på hinanden vinkelrette rækker.Dimensioner: Den enkelte
sten er 20-40cm i diameter. Den øst-vest gående række er omtrent 3,5m og den nord-syd gående række er ca. 90cm.
Ingen af rækkerne er bevaret i deres fulde længde. Den nord-sydgående række er muligvis en skillevæg (30-4-13
mangler det sidste felt øst-for at blive udgravet).Øvrig beskrivelse: Stenene ligger i to lag i den nordlige række. Der ser
ikke ud til at være anvendt bindemiddel mellem stenene og ingen nedgravning er erkendt. De mindre sten er pakket
ind mellem de store. Fylden mellem stenene svarer til det underliggende lag. Stenene overlejres af mørtelgulvet 401. I
fylden er fundet en stjert (x229)Tolkning: Sydstensrække til et bindingsværkshus. Formentlig 16 eller 1700-tals
bebyggelse - beroende på dateringen af de underliggende lag med eftermiddelalderlig keramik og vingetegl. Kan høre
til den udstykning af karreen der sker i 1570'erne. Huset har dermed ligget på den nordlige del af matriklen og må
formodes at være en økonomibygning. Dog er der ingen spor efter den aktivitet der er foregået. Mini-matrix: under
401, over 400 (?)Felt: BCU og BDS.Dato og initialer: KH
Tegninger.... T59,T63,T68
Foto............. DA/6764,DA/6765,DA/6767,DA/6788,DA/6940,DA/6941,DA/6944,DA/6946,DA/6948,DA/6962,DA/6
963
Består af......
Fund............ X229: Keramik diverse, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - )

BCZ
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Felt langs nordmuren på parkeringspladsen til understøbning af denne.
Tegninger....
Foto.............
Består af......
Fund............

BDA
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Felt langs nordmuren på parkeringspladsen til understøbning af denne. Ej fladeopmålt.
Tegninger....
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Tegninger....
Foto.............
Består af......
Fund............

BDB
Udgravningsteknisk, Udgravningsfelt, Nutid-Nutid
Felt langs nordmuren på parkeringspladsen til understøbning af denne.
Tegninger....
Foto.............
Består af......
Fund............

BDC
Grube, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: MaskineForm i fladen: UkendtForm af bunden: FladDybde: Ses på profiletSidernes form og
hældning: Lodrette.Øvrig beskrivelse: nedgravningen har formentlig været rektangulær, men formen er ikke erkendt i
fladen og fortsætter ud af feltet mod nord. Skæres af BCK.Tolkning: Uvis. nedgravningen ser ikke ud til at have stået
åben.Mini-matrix: over:413 - under:BCKFelt: BDBDato og initialer: KH
Tegninger.... T57
Foto............. DA/6632
Består af......
Fund............

BDD
Grube, Middelalder-Udateret
Udgravningsmetode: maskineForm i fladen: Ej erkendt, men formentlig rektangulærForm af bunden: Flad.Dybde:
20cm under anlægsdybde.Sidernes form og hældning:Skrånende sider.Øvrig beskrivelse:Ingen tegn på foring eller at
den har stået åben. Fortsætter ud af udgravningen mod nord, den vestlige udbredelse er ej erkendt. Der er formentlig
ikke gravet til samme dybde i BCG.Tolkning: Ukendt. Fylden indikere ikke noget om anvendelsen - ej
affaldsgrube.Mini-matrix: under:412 over: undergrund.Felt: BDB.Dato og initialer: KH
Tegninger.... T57
Foto............. DA/6817,DA/6818,DA/6819,DA/6820,DA/6823,DA/6829
Består af......
Fund............

BDH
Stolpehul, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: maskineForm i fladen: ej erkendtForm af bunden: ej erkendtDybde: Ej erkendtSidernes form og
hældning: lodretteØvrig beskrivelse: Smal nedgravning, som formentlig er skåret af BCQ. Kun registreret i
profil.Tolkning: Stolpehul knyttet til anlæggelsen af BCK eller BCQ?Mini-matrix: Over: UG under;BCQFelt: Dato og
initialer: KH
Tegninger.... T65
Foto............. DA/6865,DA/6872
Består af......
Fund............

BDJ
Belægning, Pigstensbelægning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine og ske.Øvrig beskrivelse: Pigsten med diameter fra 8-10cm. Ligger på højkant i et
opfyldslag. Alder er ukendt. Kun registreret i nordprofilet mod matriklen nord for klostret.Tolkning: Formentlig Minimatrix:Felt:
BDFDato
og initialer:
KH Odense sogn
13/39
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Jomfrukloster,

Udgravningsmetode: Maskine og ske.Øvrig beskrivelse: Pigsten med diameter fra 8-10cm. Ligger på højkant i et
opfyldslag. Alder er ukendt. Kun registreret i nordprofilet mod matriklen nord for klostret.Tolkning: Formentlig Minimatrix:Felt: BDFDato og initialer: KH
Tegninger.... T64
Foto.............
Består af......
Fund............

BDP
Stolpehul, Stolpehul?, Middelalder-Nutid
Udgravningsmetode: Maskine og skovlForm i fladen: Cirkulært - 34cm i diameter.Form af bunden: Vanskelig at
erkende.Dybde: uklarSidernes form og hældning: stejlt skrånende.Øvrig beskrivelse: Dybde og bundens form er uklar
idet laget under (418) er meget lig fylden.Tolkning: Muligt stilladshul, idet hullet ligger bare 2,5m fra Nordfløjen.Mini
-matrix: over 418, under 421 Felt:BDQDato og initialer:
Tegninger.... T67
Foto............. DA/6919,DA/6920
Består af......
Fund............

BDT
Grube, Nyere tid (1661 - )-Nutid
Udgravningsmetode: maskineForm i fladen: Ej erkendtForm af bunden: Ej erkendtDybde: Ej erkendt Sidernes form og
hældning: Ej erkendtØvrig beskrivelse: Nedgravning som skærer 401. Kun nord siden er erkendt, fortsætter ud af feltet
mod øst, vest og syd. Tolkning: Moderne nedgravning. Ukendt formålMini-matrix: over 401, under:
overjordFelt:BDSDato og initialer: KH
Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6940,DA/6941,DA/6944,DA/6946,DA/6948,DA/6951,DA/6953
Består af......
Fund............

BDU
Stolpehul, Hegnsstolpehul, Nyere tid (1661 - )-Nutid
Udgravningsmetode: maskineForm i fladen: CirkulæreForm af bunden: stumpe/afrundedeDybde: mere end
1mSidernes form og hældning: stejlt skrånende sider.Øvrig beskrivelse: Står i matrikelskellet mod nord. skærer
syldsten (BCY) og lagene i huset (401 m.fl.).Tolkning:Spor efter hegnspæle, der har været rammet ned i jorden. Er
formentlig en del af noget af den yngste aktivitet på område - 1800-tallet måske...Mini-matrix: Over: 401, under:
overjord.Felt: BDSDato og initialer: KH
Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6764,DA/6765,DA/6767,DA/6788,DA/6940,DA/6941,DA/6944,DA/6946,DA/6948,DA/6951,DA/6
953
Består af......
Fund............

K1
Vandteknisk anlæg, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660)
Konstruktionen består af en negravning (BCK/BCT), hvori der er med det samme er lagt lidt jord tilbage. Heri er lagt
en teglkonstruktion (BCL) uden øvrig bindemiddel. Afslutningsvis er grøften fyldt op igen med samme materle som
blev gravet op (385/397). Teglkonstruktionen er lagt i øst/vest gående retning og slår et sving mod syd i den vestligste
ende. Det ser ud til at der er et fald på teglkonstruktionen fra vest mod øst.Foreløbig tolkning er at dette er et dræn som
har skullet forhindre indsivning af vand i nordfløjen på anlægget sydfor. En præcis datering mangler endnu, men der er
tale om sten af munkestensformat som ikke bærer spor af genanvendelse. Dermed er det mest sandsynligt, at
konstruktionen stammer fra middelalderen. Flyden er bemærkelsesværdigt fundtom.
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Tegninger....
Foto.............
Består af...... BCK,BCL
Fund............

K2
Bygning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nutid
Et hus bestående af to syldstensrækker (BCY) vinkelret på hinanden. Den øst-vestgående ligger i matrikelskellet og er
mest massiv, mens den anden består af en enkelt række mindre sten og muligvis repræsenterer en skillevæg. Huset
blev også erkendt ved fremkomsten af et mørtelgulv, som nogle steder overlejrer syldstenene. Syldstenene er lagt i et
massivt planeringslag, mens gulvlaget er lagt på et funderingslag af sand. Huset er minimum 4,2m langt og 2m bredt,
men ikke bevaret i sin fulde udstrækning, da både gulvlag og syld er skåret af yngre nedgravninger og fortsætter ud af
udgravningsfelterne.På vestsiden af huset lå en mængde sten (BCM) som muligvis repræsentere en brolægning på
husets vestsiden - udenfor huset. Det eneste daterende materiale fundet i de tilhørende anlæg/lag er en stjert som er
typisk for 1400-tallet og frem. Lagene under K2 er efterreformatoriske og daterer dermed også huset til denne periode.
Husets ophør er ikke klarlagt. Relationen til K1 er endnu ikke erkendt, men afventer udgravning af det sidste felt langs
det nordlige matrikelskel.
Tegninger....
Foto.............
Består af...... BCM,BCY
Fund............
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Lagliste
Lag

Aflejringstype

Indhold

Datering

Anlæg

Tegninger

Kampagne 01-02-2013
381

Redeponeret

Udateret-Udateret BCD

382

Redeponeret

Nyere tid (1661 - BCE
)-Nutid

383

Redeponeret

Udateret-Udateret BCE

384

Redeponeret

Udateret-Udateret BCE

385

Sekundær

T57,T60,T62,T64,
T65,T68

386

Sekundær

387

Primær

388

Redeponeret

Planeringslag

389

Redeponeret

Fyld

390

Redeponeret

Overjord

MiddelalderK1
Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
MiddelalderEfterreformatorisk
tid (1536-1660)
Nyere tid (1661 )-Nutid

391

Sekundær

Fyld

T57,T62

392

Redeponeret

Fyld

MiddelalderNyere tid (1661 )
Udateret-Udateret

393

Redeponeret

Terrænhævning

T57

394

Primær

Gulvlag

MiddelalderNyere tid (1661 )
Udateret-Udateret

395

Primær

Vækstlag

Historisk tid
(1067 -)-Udateret

T64

396

Primær

Aktivitetslag

T60,T62,T68

397

Redeponeret

Fyld

398

Redeponeret

Terrænhævning

399

Redeponeret

Terrænhævning

MiddelalderNyere tid (1661 )
MiddelalderK1
Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
MiddelalderNyere tid (1661 )
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T57

T59

T59,T63

T60,T65

T60,T64

T57,T60,T65

T57

T65

T60,T62,T64,T65,
T68
T62,T65,T68

T60,T65

16/39

Lag

Aflejringstype

Indhold

Datering

Anlæg

400

Redeponeret

Funderingslag

K2

401

Primær

Gulvlag

402

Redeponeret

Funderingslag

403

Redeponeret

Planeringslag

404

Redeponeret

Planeringslag

405

Redeponeret

Terrænhævning

406

Redeponeret

Nedbrydningslag?

407

Sekundær

Nedbrydningslag

408

Redeponeret

Fyld

409

Redeponeret

Planeringslag

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
MiddelalderNyere tid (1661 )
MiddelalderNyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Udateret

410

Redeponeret

Planeringslag

411

Redeponeret

412

Tegninger

K2

T59,T63

K2

T59,T63

K2

T63,T68

T59,T63,T68

T59,T63

T59

T59,T63

T60

T63
T63,T68

Fyld

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Udateret-Udateret

Redeponeret

Fyld

Udateret

T57,T65

413

Primær

Forseglingslag

Udateret

T57,T64,T65

414

Sekundær

Affaldslag

Udateret

T65

415

Redeponeret

Planeringslag

Nyere tid (1661 )

T62,T64

416

Redeponeret

Terrænhævning

Nyere tid (1661 )

T64

417

Redeponeret

Fyld

MiddelalderNyere tid (1661 )
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Lag

Aflejringstype

Indhold

Datering

418

Primær

Gulvlag?

T67

419

Primær

Smudslag

420

Redeponeret

Planeringslag

421

Redeponeret

Planeringslag

422

Sekundær

Affaldslag

423

Primær

Vækstlag

424

Redeponeret

Funderingslag

425

Redeponeret

Fyld

MiddelalderNyere tid (1661 )
MiddelalderNyere tid (1661 )
MiddelalderNyere tid (1661 )
MiddelalderNyere tid (1661 )
MiddelalderNyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Efterreformatorisk
tid (1536-1660)Nyere tid (1661 )
Udateret

426

Redeponeret

Planeringslag

Udateret

T68

427

Redeponeret

Terrænhævning

Udateret

T68

428

Redeponeret

Terrænhævning

Udateret

T68

429

Undergrund

Udateret

T57,T62,T68

OBM137 Odense Adelige Jomfrukloster, Odense sogn

Anlæg

Tegninger

T67

T67

T67

T63,T68

T63,T68

T63

T68
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Lagbeskrivelse
Kampagne: 01-02-2013
381
Redeponeret, Udateret-Udateret
Beskrivelse: Opfyldslag bestående af mørkt brungråt og meget kompakt sandet ler med indslag af nyere tids gule tegl.
I fylden var desuden store mængder munkestensbrokker og mørtel. De lå i et bælte fra nordfløjens sydvestre hjørne og
over mod muren ved Skt. Albani Kirke. (entreprenøren foreslog at det kunne være udlagt køreunderlag i forbindelse
med nedrivning af dele af komplekset), kan også være rester af nedbrydningen af BCC. Laget indeholdt desuden
pulveriseret mørtel, lerpletter og trækuslstykker. Det er minimum 40 cm tykt.Tolkning: Redeponeret fyldlag.Minimatrix: omkring og over BCC.Datering: Nyere tid.Initialer og dato for beskrivelse: MAERA 05-01-2013.
Tegninger....
Foto............. DA/6591,DA/6594,DA/6595,DA/6598,DA/6599,DA/6600
Fund............

382
Redeponeret, Nyere tid (1661 - )-Nutid
Beskrivelse: Mørkt brungråt muld, løs struktur med brokker (munkesten og moderne gule tegl), plastik, jern, grene og
rødder.Tolkning: Overjord.Mini-matrix: Over 383 og 384.Datering: Nyere tid - nutid.Initialer og dato for beskrivelse:
MAERA 05-02-2013.
Tegninger.... T57
Foto............. DA/6601,DA/6602,DA/6603,DA/6611,DA/6619,DA/6677
Fund............

383
Redeponeret, Udateret-Udateret
Beskrivelse: Gult ler let opblandet med gråbrunt muld. Indeholder munkestens brokker, mørtelklumper + smulder samt
små marksen (ca. 15. cm i dia.).Tolkning: Redeponeret fyldlag.Mini-matrix: Under 382, skærer 384.Datering:
Udateret.Samme som: Formentligt det samme som lag 353, der blev registeret i forundersøgelsen i 2012.Initialer og
dato for beskrivelse: MAERA 05-02-2013.
Tegninger....
Foto............. DA/6601,DA/6602,DA/6603
Fund............

384
Redeponeret, Udateret-Udateret
Beskrivelse: Mørkt brungråt sandet ler. Indeholder en del brokker af munkesten, samt mørtelklumper og enkelte
dyreknogler. Enkelte marksten (ca. 10 cm i dia.) + et kridtpibefragment uden dekoration. (ej indsamlet).Tolkning:
Redeponeret fyldlag.Mini-matrix: Under 382/skæres af 383.Datering: Udateret.Samme som: Formentligt det samme
som lag 354, der blev registeret i forundersøgelsen i 2012.Initialer og dato for beskrivelse: MAERA 05-02-2013.
Tegninger....
Foto............. DA/6601,DA/6602,DA/6603
Fund............

385
Sekundær, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Gråbrunt til mørk gråbrunt sandet ler med teglbrokker, små mørtelklumper
og enkelte knogler og trækulstykker. Det er ikke muligt at erkende yderligere lagdelinger og fyldet over og under BCL
er ensartet. Desuden ses mange pletter af gult ler fordelt jævnt i laget. Nogle steder ser det næsten ud som om der er
lagt en lerkappe over BCL (men det er der ikke konsekvent!). Mod bunden ses flere marksten (ca. 10cm Ø) og
teglbrokker. Kompakt. Ligger omkring BCL. Der er tydelige skrånende horisonter i laget fra syd mod nord. Tolkning:
Bestanddelenes jævne fordeling i laget samt tilstedeværelsen af undergrundsler antyder at opgravningen af grøften,
nedlægningen af teglstenene samt tildækningen er sket indenfor et kort tidsrum. At fylden under og over BCL er "den
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samme" er med til at understøtte dette. Teglrenden har aldrig været blottet. Den østligste registrering af BCL er i felt
BDE i kote 9,7 og den vestligste registrering er i felt BCO i kote 9,36. Overraskende nok betyder det at teglrenden
falder ca. 30cm over 12m mod vest (det var forventet at den skulle falde ned mod åen)! Felterne vest for BCO er ikke
dybe nok til at fange BCL, her er kun BCK erkendt.ældre end / yngre end: 390 / BCL(kunstigt, idet de er
samtidige).Laget er det samme som: 397.Skærer/Er skåret af: 411(BDC), 395 / 415,BCJ.Er laget soldet: Nej, prøve
udtaget.Felt: BCO, BDW, BDR, BCS, BDF, BCZ, BCH og BDE.Initialer og dato for beskrivelse: 14/2-13 MAERA +
KH.

Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Gråbrunt til mørk gråbrunt sandet ler med teglbrokker, små mørtelklumper
og enkelte knogler og trækulstykker. Det er ikke muligt at erkende yderligere lagdelinger og fyldet over og under BCL
er ensartet. Desuden ses mange pletter af gult ler fordelt jævnt i laget. Nogle steder ser det næsten ud som om der er
lagt en lerkappe over BCL (men det er der ikke konsekvent!). Mod bunden ses flere marksten (ca. 10cm Ø) og
teglbrokker. Kompakt. Ligger omkring BCL. Der er tydelige skrånende horisonter i laget fra syd mod nord. Tolkning:
Bestanddelenes jævne fordeling i laget samt tilstedeværelsen af undergrundsler antyder at opgravningen af grøften,
nedlægningen af teglstenene samt tildækningen er sket indenfor et kort tidsrum. At fylden under og over BCL er "den
samme" er med til at understøtte dette. Teglrenden har aldrig været blottet. Den østligste registrering af BCL er i felt
BDE i kote 9,7 og den vestligste registrering er i felt BCO i kote 9,36. Overraskende nok betyder det at teglrenden
falder ca. 30cm over 12m mod vest (det var forventet at den skulle falde ned mod åen)! Felterne vest for BCO er ikke
dybe nok til at fange BCL, her er kun BCK erkendt.ældre end / yngre end: 390 / BCL(kunstigt, idet de er
samtidige).Laget er det samme som: 397.Skærer/Er skåret af: 411(BDC), 395 / 415,BCJ.Er laget soldet: Nej, prøve
udtaget.Felt: BCO, BDW, BDR, BCS, BDF, BCZ, BCH og BDE.Initialer og dato for beskrivelse: 14/2-13 MAERA +
KH.
Tegninger.... T57,T60,T62,T64,T65,T68
Foto............. DA/6619,DA/6632,DA/6637,DA/6639,DA/6644,DA/6646,DA/6653,DA/6655,DA/6659,DA/6664,DA/6
672,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6769,DA/6770,DA/6772,DA/6773,
DA/6776,DA/6780,DA/6791,DA/6794,DA/6799,DA/6802,DA/6813,DA/6817,DA/6818,DA/6819,DA/6
820,DA/6823,DA/6829,DA/6831,DA/6847,DA/6865,DA/6872,DA/6876,DA/6925,DA/6927,DA/6928,
DA/6934,DA/6935,DA/6958,DA/6961
Fund............ X219: til flotering , Udateret; X220: til flotering , Udateret; X221: til flotering , Udateret

386
Sekundær, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode:Maskine.Beskrivelse: Ly gråbrunt sandet ker med teglbrokker, småsten og knust mørtel. Let
opblandet med gult sandet ler. Muligvis samme som 350, der er registreret i forundersøgelsen i 2012 (Felt
BAA).Tolkning: Redeponeret fyld.ældre end / yngre end: Laget er det samme som: 350?.Skærer/Er skåret af: 387 og
BCM / -.Er laget soldet: Nej.Felt: BAA.Initialer og dato for beskrivelse: 14/2-13 MAERA.
Tegninger.... T59
Foto.............
Fund............

387
Primær, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: maskine.Beskrivelse: Mørk brungråt sandet ler med rester af en mulig brolægning BCM. Laget
indeholder smap teglbrokker, flaskeglas m.m. Laget ligger henover og under stenlægningen BCM.Tolkning: 387
opfattes som et funderingslag i forbindelse med BCM. Kan være identisk med 340 i felt BAA fra
forundersøgelsen.ældre end / yngre end: BCM / 387.Laget er det samme som: 340.Skærer/Er skåret af: Skæres af
387.Er laget soldet:Nej.Felt: BCU.Initialer og dato for beskrivelse: 14.2.2013 MAERA.
Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6760,DA/6782,DA/6784,DA/6786
Fund............

388
Redeponeret, Planeringslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Rødbrunt groft silted sand med højt inhold af mørtelstumper og små
teglbrokker jævnt fordelt i laget. Tydelig afgrænsning til over- og underliggende lag. Laget er porøst. Laget har
umiddelbart en jævnt horisontal flade. Da laget skæres mod syd af BCP og fortsætter ud af feltet mod nor og øst er
udbredelsen ukendt. Tolkning: Da teglbrokker m.m. er jævnt fordelt i laget er her forentlig tale om redeponeret
nedbrydningsmateriale. som her er genanvendt som planeringslag eller byggemodning efter anlæggelsen af
BCK/385/BCL (Teglrenden).ældre end / yngre end: BCP / 385.Laget er det samme som:Skærer/Er skåret af: BCP.Er
laget soldet: Nej.Felt: BCO m.fl.Initialer og dato for beskrivelse: 15-2-13 Kirha.
Tegninger.... T60,T65
Foto............. DA/6672,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6876
Fund............

389
Redeponeret, Fyld, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660)
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Gråbrunt silted sand med moderat antal småsten spredt jævnt i lagte.
Desuden enkelte små teglbrokker samt trækul - nogle steder koncentreret i horisonter. Også stumper af cyreknogle (ej
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indsamlet).Odense
Laget er
let porøst.
Fortsætter Odense
ud af feltet
undergrundssand. Tolkning: Fyld i nedgravningen BCQ, hvis funktion er ukendt - heller ikke fylden antyder noget om
dette. Fyldningen er formentlig sket hurtigt og med materiale i blandet en lille mængde redeponeret
husholdningsaffald. Forholdet mellem BCK og BCQ er uklart.ældre end / yngre end: BCP / BCQ.Laget er det samme
som:Skærer/Er skåret af:BCP.Er laget soldet:Nej.Felt: BDK, BCO og BDG.Initialer og dato for beskrivelse:

Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Gråbrunt silted sand med moderat antal småsten spredt jævnt i lagte.
Desuden enkelte små teglbrokker samt trækul - nogle steder koncentreret i horisonter. Også stumper af cyreknogle (ej
indsamlet). Laget er let porøst. Fortsætter ud af feltet mod syd, øst og vest. Indeholder desuden plamager af rent
undergrundssand. Tolkning: Fyld i nedgravningen BCQ, hvis funktion er ukendt - heller ikke fylden antyder noget om
dette. Fyldningen er formentlig sket hurtigt og med materiale i blandet en lille mængde redeponeret
husholdningsaffald. Forholdet mellem BCK og BCQ er uklart.ældre end / yngre end: BCP / BCQ.Laget er det samme
som:Skærer/Er skåret af:BCP.Er laget soldet:Nej.Felt: BDK, BCO og BDG.Initialer og dato for beskrivelse:
Tegninger.... T60,T64
Foto............. DA/6672,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6865,DA/6872
Fund............

390
Redeponeret, Overjord, Nyere tid (1661 - )-Nutid
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Mørk gråbrunt homogent lag med et højt indhold af omsat organisk
materiale. Enkelte teglstumper og mørtelstykker samt trækulsnister. Desuden få stumper dyreknogle. Ser ud til at ligge
i BCP.Tolkning: Overjord eller havemuld. Ser ud til at være opblandet med materiale meget lig 389. Da 390 ligger i
BCP er der muligvis tale om en afgravning med efterfølgende påførsel af dyrkningsegnet jord.ældre end / yngre end: /BCP.Laget er det samme som: 382?Skærer/Er skåret af: .Er laget soldet: Nej.Felt: BCO.Initialer og dato for
beskrivelse: 15-2-13 Kirha.
Tegninger.... T57,T60,T65
Foto............. DA/6632,DA/6637,DA/6646,DA/6655,DA/6659,DA/6664,DA/6672,DA/6679,DA/6682,DA/6684,DA/6
865,DA/6872,DA/6876
Fund............

391
Sekundær, Fyld, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Mørk brunt homogent silted sand med et højt indhold af omsat organisk
materiale. Bliver meget fedtet og ildelugtende mod bunden. Enkelte store teglbrokker + horisont m. mere rødbrun +
kviste (birk). Fortsætter ud af feltet mod nord, øst og vest. Nedre grænse er ikke erkendt. Øvre grænse er diffus og mod
393.Tolkning: Fyld i BCJ, lagets karakter antyder at BCJ er brugt som affaldsgrube ved sløjfningen.ældre end / yngre
end: Forholdet mellem BCJ og BDD er lidt uklart. 393 / BCJ.Laget er det samme som:Skærer/Er skåret af: Er laget
soldet:Nej. Prøve x233 udtaget.Felt:BDN.Initialer og dato for beskrivelse: 15/2-13 Kirha.
Tegninger.... T57,T62
Foto............. DA/6611,DA/6615,DA/6619,DA/6620,DA/6623,DA/6677,DA/6817,DA/6818,DA/6819,DA/6820,DA/6
823,DA/6829,DA/6896,DA/6899,DA/6903
Fund............ X233: til flotering , Udateret

392
Redeponeret, Fyld, Udateret-Udateret
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Gråbrunt heterogent sandblandet fyld i nedgravningen BCN. I laget
moderat mængde sten og grus samt lidt trækul. Kompakt. Gult ler danner plamager jævnt fordelt i laget.Tolkning:
Nedgravningen er fyldt forholdsvis hurtigt. Ingen tegn på typen af anvendelse og datering (Kan være ældre end BCK).
Formentlig en lertagningsgrube.ældre end / yngre end: BCJ / BCN.Laget er det samme som: -Skærer/Er skåret af:
BCJ.Er laget soldet: Nej.Felt: BCF.Initialer og dato for beskrivelse: 12-2-13 Kirha.
Tegninger.... T57
Foto............. DA/6611,DA/6615,DA/6677
Fund............

393
Redeponeret, Terrænhævning, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Mørkt brun-sort sandblandet porøst, silted lag. Nister af tegl, trækul og
mørtel samt grus jævnt fordelt i laget. Strækker sig ud af feltet mod syd, nord og øst. Falder mod nord. Højt indhold af
hummøst materiale. Er muligvis skåret af BCK. Tolkning: Opfyld af terræn? Pga. den jævne fordeling af lagets
tilsætninger + at det fungere som forsegling af 391 og 392 (har formentlig sat sig i BCJ-området).ældre end / yngre
end: 382 / 391.Laget er det samme som: Skærer/Er skåret af: BCK?Er laget soldet: Nej.Felt: BCF.Initialer og dato for
beskrivelse: 12-2-13 Kirha.
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Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Mørkt brun-sort sandblandet porøst, silted lag. Nister af tegl, trækul og
mørtel samt grus jævnt fordelt i laget. Strækker sig ud af feltet mod syd, nord og øst. Falder mod nord. Højt indhold af
hummøst materiale. Er muligvis skåret af BCK. Tolkning: Opfyld af terræn? Pga. den jævne fordeling af lagets
tilsætninger + at det fungere som forsegling af 391 og 392 (har formentlig sat sig i BCJ-området).ældre end / yngre
end: 382 / 391.Laget er det samme som: Skærer/Er skåret af: BCK?Er laget soldet: Nej.Felt: BCF.Initialer og dato for
beskrivelse: 12-2-13 Kirha.
Tegninger.... T57
Foto............. DA/6611,DA/6677
Fund............

394
Primær, Gulvlag, Udateret-Udateret
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: I omtrent kote 10.3 ligger omkring 8cm tykt kompakt homogent lerlag. Er
skåret af en ældre undersøgelsesgrøft.Tolkning: Et gulv eller forseglingslag. Primært deponeret idet det er så rent (ikke
afsat, men påført).ældre end / yngre end: 414 / 411.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet:
Nej.Felt: BDB.Initialer og dato for beskrivelse:
Tegninger.... T65
Foto............. DA/6629
Fund............

395
Primær, Vækstlag, Historisk tid (1067 -)-Udateret
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Lys brunt sandet lag, homogent og eneste tilsætning er lidt grus jævnt
fordelt i laget. den lysebrune farve formodes at stamme fra en lille mængde omsat organisk materiale.Tolkning:
Foremntlig et oprindeligt vækst eller muldlag pga. laget karakter og placering umiddelbart over undergrund.ældre end
/ yngre end: BCK / 429.Laget er det samme som: Skærer/Er skåret af: BCK.Er laget soldet:Nej.Felt: BCZ.Initialer og
dato for beskrivelse: 12-3-13 KH.
Tegninger.... T64
Foto.............
Fund............

396
Primær, Aktivitetslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Sortbrunt kompakt sandet lag m. højt indhold af omsat organisk materiale.
75% grus og småsten. En del trækulsnister og stumper samt enkelte små teglbrokker og mørtelnister. Laget er ganske
tyndt (5-7cm) og er skåret mod nord af BCT. Fortsætter ud af feltet mod vest og øst. Falder let mod nord. I felt BCW
stiger laget således at nedgravning BCX har opslugt det. Ser altså ud til at strække sig mere end 7m øst-vest.Tolkning:
Pga. det høje indhold af grus samt karater af at være afsat på stedet tolkes laget som en færdselsflade - dvs. en
belægning i form af gårdsplads eller vej. Gruset har stabiliseret fladen eller er trådt op gennem smudset fra det
underliggende grusede sand (UG).ældre end / yngre end: BCK / 429.Laget er det samme som: Skærer/Er skåret af:
BCK.Er laget soldet: Prøve udtaget x222 og x224.Felt: BDA, BDX, BCR, BDL, BCW.Initialer og dato for
beskrivelse: 12-3-13 Kirha.
Tegninger.... T60,T62,T68
Foto............. DA/6704,DA/6706,DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6769,DA/6770,DA/6772,DA/6773,DA/6776,DA/6
780,DA/6813,DA/6962,DA/6963
Fund............ X222: til flotering , Udateret

397
Redeponeret, Fyld, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Gult sandet ler m. indslag af mørkgråt sand/org. materiale samt småsten og
enkelte teglstumper. Desuden nakken af en nonne. Meget homogent og rent lag. Se 385. Tolkning: Samme som
385.ældre end / yngre end: 398 / BCT-BCK.Laget er det samme som: 385.Skærer/Er skåret af: Er laget
soldet:Nej.Felt:BCR m.fl.Initialer og dato for beskrivelse: 19-2-2013 Kirha.
Tegninger.... T60,T62,T64,T65,T68
Foto............. DA/6704,DA/6706,DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6769,DA/6770,DA/6772,DA/6773,DA/6776,DA/6
780,DA/6813,DA/6880,DA/6881,DA/6883,DA/6886,DA/6888,DA/6891,DA/6894,DA/6895,DA/6962,
DA/6963
Fund............ X236: Mønt?, Udateret
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398
Redeponeret, Terrænhævning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Rødbrunt silted groft sand med lille indslag af omsat organisk materiale.
Domineret af teglbrokker - ikke større end 5x5cm - og teglsmulder. Desuden småsten og sten ca 5cm Ø.
Mørtelsmulder samt enkelte dyreknogler. Laget er forholdsvist porøst og tilsætningerne er jævnt fordelt i laget.
Enkelte stykker trækul samt et enkelt stykke keramik (Renæssance). Ligger i en fordybning. Uvist om det er en
nedgravning eller om laget har "sat sig". Falder mod nord, hvilket indikere at det har sat sig i forhold til den
underliggende BCK.Tolkning: Påført lag med nedbrydningsmateriale. Grundigt blandet og lagt som planering eller
terrænhævning. Evt. byggemodning. Er ikke en flade der egner sig som færdselsflade. Kan den skulle ses i forbindelse
med ombygningerne i 1570'erne?.ældre end / yngre end: 399 / 397.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: .Er laget soldet: Nej.Felt: BDX, BDA, BCR, BDL og BCW.Initialer og dato for beskrivelse: 19-2-2013 Kirha.
Tegninger.... T62,T65,T68
Foto............. DA/6704,DA/6706,DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6769,DA/6770,DA/6772,DA/6773,DA/6776,DA/6
780,DA/6813,DA/6876,DA/6880,DA/6881,DA/6883,DA/6886,DA/6888,DA/6891,DA/6894,DA/6895,
DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............ X223: Keramik diverse, Historisk tid (1067 -)

399
Redeponeret, Terrænhævning, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Mørkbrunt sandet, moderat heterogent hummøst lag. Mange små stykker
tegl og kalk/mørtel jævnt fordelt i laget. Desuden dyreknogler (alle i mindre stykker). Massivt lag (op til 80cm tykt) og
det fortsætter ud af feltet mod øst, syd og nord.Tolkning: Laget opfattes som værende et opfyldslag til
udjævning/hævning af terræn på klostrets nordside. Pga. de mange små tilsætninger jævnt fordelt i laget. Overlejrer
BCK og har formentlig forseglet denne overflade.ældre end / yngre end: Overjord / 398.Laget er det samme som: 420
og 388.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Felt: BCR.Initialer og dato for beskrivelse: 14-3-2013 Kirha.
Tegninger.... T60,T65
Foto............. DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6813,DA/6876,DA/6880,DA/6881,DA/6883,DA/6886,DA/6888,DA/6
891,DA/6894,DA/6895
Fund............

400
Redeponeret, Funderingslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: maskine/skovl.Beskrivelse: Lyst gulbrunt sand med en del grus samt teglbrokker. Desuden en del
kviste og rødder i laget. Store mængder jydepotte. Enkelte stykker trækul og mørtelstumper. Kompakt med et moderat
indhold af omsat organisk materiale. Kun registreret under brolægning BCM's vestlige del. ca. 10cm tykt.Tolkning: En
form for fundering for BCM.ældre end / yngre end: BCM / ?.Laget er det samme som: 386?.Skærer/Er skåret af: -.Er
laget soldet: Nej.Felt: BCU.Initialer og dato for beskrivelse: 19-2-2013.
Tegninger....
Foto.............
Fund............ X224: til flotering , Udateret; X225: Jydepotte, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 )

401
Primær, Gulvlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Ske og skovl.Beskrivelse: Kompakt, hvid-gult lyst mørtel m. forholdsvist højt indhold af sand.
Lagdelt i fine horisonter. Udberedelsen er meget ujævn og tyder på at fladen er meget slidt eller endbrudt. Ca. 5 cm
tykt. Strækker sig muligvis ud af udgravningen mod syd i BCU, men er skåret af en yngre nedgravning i BDS. Mod
nord ses en tynd stribe i profilet. Laget stiger i denne retning, men er meget tyndt og tildels afgravet af maskinen.
Respekterer BCY, men er lagt over denne.Tolkning: Har muligvis strakt sig helt til matrikel skellet. Pga. de mange
horisonter og kompaktheden opfattes laget som et gulv med reparationer/fornyelse. Meget slidt. Således er der grund
til at tro at der på dette sted har ligget en bygning. Datering er eftermiddelalderlig pga. den keramik og de vingetegl
der er fundet i de underliggende lag.ældre end / yngre end: 410 / BCYog 402.Laget er det samme som:.Skærer/Er
skåret af:- / BDT.Er laget soldet: Prøve taget.Felt: BDS og BDU.Initialer og dato for beskrivelse: 20-2-2013 Kirha.
Tegninger.... T59,T63
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Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6739,DA/6764,DA/6765,DA/6767,DA/6788,DA/6940,DA/6941,DA/6944,DA/6946,DA/6948
Fund............ X237: til flotering , Udateret

402
Redeponeret, Funderingslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Rødbrunt groft sand med højt indhold af grus. Fortsætter ud af felt BCU
mod nord og syd og øst. Enkelte stumper mørtel og teglbrokker.Tolkning: Laget er påført, herfor og pga. sin renhed
samt forhold til BCM og 401 tolkes det som et afretnings- og funderingslag forud for mørtelgulvet 401.ældre end /
yngre end: 401 og BCY / 403 og BCM.Laget er det samme som: -Skærer/Er skåret af: BDT.Er laget soldet: Nej.Felt:
BCU og BDS.Initialer og dato for beskrivelse: 20-2-2013 Kirha.
Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6741,DA/6743,DA/6760,DA/6782,DA/6784,DA/6786,DA/6
940,DA/6941,DA/6944,DA/6946,DA/6948
Fund............

403
Redeponeret, Planeringslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Udgravningsmetode: Maskine.Beskrivelse: Mørk brunt leret sand m. højt indhold af omsat organsik materiale.
Kompakt med i den SV-lige del porøst. Her ses også en del store mark/kampesten som ligger meget "tilfældigt" i laget.
Desuden mange dyreknogler, teglbrokker (også tag-tegl) samt trækulsstumper. Alle bestanddelene ligger jævnt fordelt
i laget. Stigende mod nord. Strækker sig ud af feltet i alle retninger. Tolkning: Laget ser ud til at være påført og tildels
bestå af husholdningsaffald med sand. Anvendt som planeringslag forud for etableringen af huset?.ældre end / yngre
end: 402 / 404.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: - .Er laget soldet: Nej.Felt: BCU, BDS.Initialer og dato
for beskrivelse: 20-2-2013 Kirha.
Tegninger.... T63,T68
Foto............. DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6744,DA/6746,DA/6748,DA/6760,DA/6782,DA/6784,DA/6
786,DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............ X226: Keramik diverse, Yngre-sen Palæolitikum-Nyere tid (1661 - )

404
Redeponeret, Planeringslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Mørk rødbrunt kompakt silted sand med højt indhold af omsat organisk materiale. Minder meget om 403
- kun adskilt ved BCM. Forholdet til 400 er uafklaret, 400 er muligvis ældre. Moderat indslag af tegl, keramik, grus,
trækul og mørtel. Alle indslag er jævnt fordelt i laget.Tolkning: Opfyldslag omkring brolægningen.ældre end / yngre
end: 403 / BCM.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode:
Maskine/ske.Felt: BCU.Initialer og dato for beskrivelse: 21-2-13 Kirha.
Tegninger.... T59,T63,T68
Foto............. DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6760,DA/6764,DA/6765,DA/6767,DA/6782,DA/6784,DA/6
786,DA/6788,DA/6951,DA/6953,DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............ X227: Keramik diverse, Yngre middelalder (1500-tal); X231: Bor, Udateret

405
Redeponeret, Terrænhævning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Lysbrunt sandblandet hummøst kompakt, moderatt heterogent lag med blågråt ler, trækulsstumper samt
enkelte kalk og teglstumper. Grænsen mellem 405 og 404 er diffus. Ses kun i BCU's sydprofil. Forholdet til 422 er
uklart, men 405 ligger formentlig under denne.Tolkning: Redeponeret fyldlag. Ser ud til at fungere som
terrænhævning eller udjævning pga. den sammensatte karakter med forholdsvis lille mængde tilsætning.Ældre end /
yngre end: 406 og 422 / 409Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode:
Maskine.Felt: BCU.Initialer og dato for beskrivelse: 21/2-2013 Kirha.
Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6760,DA/6782,DA/6784,DA/6786
Fund............
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406
Redeponeret, Nedbrydningslag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Brunligt sandblandet lag m. højt indhold af tegl og mørtel/kalk i varierende størrelse fra smulder til store
fragmenter. Ses kun i sydprofilet. Laget er smuldrende.Tolkning: Der ser ud til at der er tale om nedbrydningsaffald
som er lagt her som opfyld. Laget "fader" ud mod vest men fortsætter i hele BCU mod øst. Laget er tydeligt ældre end
"huset". Kan der være tale om nedbrydning fra middelalderen?Ældre end / yngre end: 407 / 405.Laget er det samme
som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: -.Udgravningsmetode: maksine.Felt: BCU.Initialer og dato for
beskrivelse: 14/3-13 Kirha.
Tegninger.... T59
Foto............. DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6760,DA/6782,DA/6784,DA/6786
Fund............

407
Sekundær, Nedbrydningslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Lag bestående næsten udelukkende af vingetegl - enkelte hele og ellers ituslåede i alle størrelser. Desuden
ses en smule mørtel og uibunden en stribe sandblandet hummøst materiale. Laget strækker sig yderligere 1m mod nord
og i nordprofilet anes et par tagtegl som opfattes som en del af laget som tynder ud.. Strækker sig over ca. 4m fra øst i
BCU's sydprofil. Massivt lag!Tolkning: Der er tale om et nedbrydningslag, formentlig lagt her helt bevidst som et led i
opfyldning og planering - der er ingen nedgravning til laget, som derfor er lagt på den oprindelige flade? Pga.
tagteglens størrelse har det formentlig været planen at udlægge et forseglende lag ovenover (404). Teglene er vingetegl
typiske for ca. 1550 og frem. Der er derfor formentlig tale om nedbrydning af de stående bygninger. De der er
begrænsede mængder mørtel og kun få hele i blandt teglene kunne der også argumenteres for at teglstenene er rester
efter opførelsen af en bygning. Hvorom alting er er det dog sikkert at laget er deponeret i 1500-årene eller herefter. Der
kunne være tale om levn fra Frederik 2's byggearbejder fra 1575. Der synes at være anvendt en overgangstype
munk/nonnetegl med en vinge. Dette kunne stamme fra bispens byggeri 1504-08. Det kna dog heller ikke afvises at
der er tale om tegl fra senere arbejde, men fraværet af kridtpibe og keramiktyper, der er senere end 1600 indikere at
laget er deponeret i 1500-årene.Ældre end / yngre end: 404 / 406.Laget er det samme som: - .Skærer/Er skåret af: - .Er
laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Skovl.Felt: BCU.Initialer og dato for beskrivelse: 14/3-2013 Kirha.
Tegninger.... T59,T63
Foto............. DA/6720,DA/6722,DA/6727,DA/6730,DA/6732,DA/6733,DA/6735,DA/6754,DA/6756,DA/6757,DA/6
760,DA/6764,DA/6765,DA/6767,DA/6782,DA/6784,DA/6786,DA/6788
Fund............ X228: Tegl, tagsten, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )

408
Redeponeret, Fyld, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Brun-sort lidt fedtet, kompakt, sandblandet, hummøst lag. En del grus ses jævnt fordelt i laget. Desuden
enkelte teglstykker og mørtel/kalk stumper. Laget fortsætter ud af BCW mod syd og øst. Ses ej i vestprofilet og må
således have sin afgrænsning et sted midt i feltet - ej erkendt. 399 og 408 er meget end, men 408/BCX skærer tydeligt
BCK, som 399 ligger over.Tolkning: Flydlag i en nedgravning/afgravning med ukendt formål. Kan den have en
funktion lignende BCQ? Inden daterende fund, men en af de yngste aktiviteter på stedet.Ældre end / yngre end:
Overjord/BCX.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode:
Maskine.Felt: BCW.Initialer og dato for beskrivelse: 14/3-2013 Kirha.
Tegninger.... T60
Foto.............
Fund............

409
Redeponeret, Planeringslag, Udateret
Beskrivelse: Medium gråbrunt sandblandet lag m. højt indhold af hummøst materiale. I laget ses jævnt fordelt
moderate mængder trækul, kalk/mørtel nister, teglstumper og enkelte dyreknogler. Desuden småsten. Laget dækker
hele feltet og strækker sig ud af dette. laget fremstår homogent og kompakt. Tolkning: Formentlig et opfylds- eller
planeringslag pga. dets homogene karakter.Ældre end / yngre end: 422 / ej udgravet.Laget er det samme som: .Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine. Felt: BDS.Initialer og dato for beskrivelse:
13-3-2013 Kirha.
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Tegninger.... T63
Foto............. DA/6727,DA/6730,DA/6733,DA/6735,DA/6760,DA/6764,DA/6765,DA/6767,DA/6782,DA/6784,DA/6
786,DA/6788,DA/6951,DA/6953
Fund............ X230: Stentøj, bugskår, Ældre middelalder (1200-tal)-Nyere tid (1661 - )

410
Redeponeret, Planeringslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Brun-gult kompakt, heterogent lerlag m. en del store tegl og mørtel/kalk klumper. Disse ses øverst i laget,
nederst er laget mere rent. Tolkning: Laget er formentlig lagt ud som et forseglings- eller planeringslag efter BCY er
ophørt.Ældre end / yngre end: BDT / 423.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: Skåret af BDU og BDT.Er
laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BDS.Initialer og dato for beskrivelse: 13-3-2013 Kirha.
Tegninger.... T63,T68
Foto............. DA/6764,DA/6765,DA/6767,DA/6788,DA/6951,DA/6953,DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............

411
Redeponeret, Fyld, Udateret-Udateret
Beskrivelse: Gråbrunt silted sand med moderat indhold af hummøst materiale. Desuden grus, lernister (brændt) samt
enkelte tegl og mørtelnister. Jævnt fordelt i laget, Forsegles af 394.Tolkning: Fyld i BDC. Lagets karakter tyder på at
der er anvendt redeponeret husholdningsaffald - flyttet mange gange idet ingrediensene er små. Ingen tegn på
nedgravnimgens formål.Ældre end / yngre end: 394 / BDC.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget
soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BCG.Initialer og dato for beskrivelse: 13-3-2013 Kirha.
Tegninger.... T57,T65
Foto............. DA/6632
Fund............

412
Redeponeret, Fyld, Udateret
Beskrivelse: Mørkbrun homogent, kompakt lag bestående af sand og omsat organisk materiale. Desuden ses en del
småsten og grus jævnt fordelt i laget. Pletter af ler. Ser ud til at bestå af mange (tykke) vandafsattte/påvirkede
horisonter. Hver horisont har stået og "soppet". Lugter kraftigt.Tolkning: Fyld i BDD, Det tyder på at nedgravningen
er fyldt gradvist op. Tyder på at der er tale om en brønd eller måske en latrin/affaldskule? Ingen tegn på foring (hvilket
taler imod brønden). Forsegles af 413, hvilket antyder at man har ønsket at kapsle 412 inde.Ældre end / yngre end: 413
/ BDDLaget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej. Prøve taget.Udgravningsmetode:
Maskine.Felt: BDB.Initialer og dato for beskrivelse: 28-2-2013 Kirha.
Tegninger.... T57,T65
Foto............. DA/6817,DA/6818,DA/6819,DA/6820,DA/6823,DA/6829
Fund............ X232: til flotering , Udateret

413
Primær, Forseglingslag, Udateret
Beskrivelse: Lag af næsten rent gult ler. Homogent og kompakt - massivt - op mod 70cm tykt. I laget enkelte sten på
omkring 10cm i diameter. Mod bunden mere sandet, muligvis fordi der har været fugtigt og er sket en opblanding m.
412.Tolkning: Ser ud til at forsegle 412/BDD.Ældre end / yngre end: BDC / 412.Laget er det samme som: -.Skærer/Er
skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BDB.Initialer og dato for beskrivelse: 28-2-2013
Kirha.
Tegninger.... T57,T64,T65
Foto.............
Fund............

416
Redeponeret, Terrænhævning, Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Gråbrunt sandblandet lag med få pletter af gult ler nederst i laget, En del sten/småsten jævnt fordelt i
laget. Ganske få teglbrokker og mørtelnister. Øvest i laget er BDJ sat. Laget er enten afgravet mod syd ved tidligere
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sin heterogenitet. Tolkning: Laget er formentlig påført for at hæve terrænnet. Ældre end / yngre end:BDJ / 415.Laget
er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BDF.Initialer og
dato for beskrivelse: 4-3-13 Kirha.

Beskrivelse: Gråbrunt sandblandet lag med få pletter af gult ler nederst i laget, En del sten/småsten jævnt fordelt i
laget. Ganske få teglbrokker og mørtelnister. Øvest i laget er BDJ sat. Laget er enten afgravet mod syd ved tidligere
lejlighed eller tilgrænsende fra den nordlige matrikel. Lagert er velafgrænset mod 415 og mere porøst end dette pga.
sin heterogenitet. Tolkning: Laget er formentlig påført for at hæve terrænnet. Ældre end / yngre end:BDJ / 415.Laget
er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BDF.Initialer og
dato for beskrivelse: 4-3-13 Kirha.
Tegninger.... T64
Foto.............
Fund............

417
Redeponeret, Fyld, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Lysbrunt sand med mange småsten jævnt fordelt i laget. Ingen øvrige tilsætninger. Den øvre grænse mod
389 er diffus,Tolkning: Fyld i stolpehul BDH. Der er ingen tegn på stolpe-rester eller øvrig anvendelse i fylden. Tyder
på at det har haft midlertidig karakter. Fylden minder om 389. Ældre end / yngre end: 389 / BDH.Laget er det samme
som:-.Skærer/Er skåret af:-.Er laget soldet:Nej.Udgravningsmetode: maskine.Felt:BDG.Initialer og dato for
beskrivelse: 4-3-13 Kirha.
Tegninger....
Foto............. DA/6865,DA/6872
Fund............

418
Primær, Gulvlag?, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Kompakt gulbrunt ler lagt på fladen i BDO. Laget er uden horisonter og ligger omkring stolpehul BDP i
et øst-vestgående lag. Er formentlig ikke bevaret i sin fulde udstrækning og synes skåret af drængrøften mod syd. Er
min. 10cm tykt.Tolkning: Gulvlag eller stabilisering omkring BDP. Lager er klart påført i én omgang.Ældre end /
yngre end: 421 /BDP.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -/BDPEr laget soldet: Nej.Udgravningsmetode:
Skovl.Felt: BDQ.Initialer og dato for beskrivelse: 7-3-13 Kirha.
Tegninger.... T67
Foto............. DA/6919,DA/6920
Fund............

419
Primær, Smudslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Lag bestående af teglbrokker af forskellig størrelse - op til 15x8x5cm. samt mørtel og teg- og
mørtelsmulder. Lagets fulde udstrækning er ej erkendt idet det fortsætter under laget i fladen (420).Tolkning:
Byggeaffald fra opførelsen af den stående nordfløj?.Ældre end / yngre end: 420 / ej udgravet.Laget er det samme som:
-.Skærer/Er skåret af:-.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: maskine.Felt: BDQ.Initialer og dato for beskrivelse: 7
-3-13 Kirha,
Tegninger.... T67
Foto............. DA/6914,DA/6915,DA/6917,DA/6923
Fund............

420
Redeponeret, Planeringslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Fladedækkende opfyld i BDQ. Sortbrunt hummøst let fedtet lag med en del teglbrokker, mørtel, kviste og
grene.Tolkning: Planeringslag eller opfyldslag til afretning af området efter byggeaktivitet. Ældre end / yngre end:
overjord / 419 og 421.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: nej.Udgravningsmetode:
Maskine.Felt: BDQ.Initialer og dato for beskrivelse: 7-3-13 Kirha.
Tegninger.... T67
Foto.............
Fund............

421
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421
Redeponeret, Planeringslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Gråbrunt sand lag blandet med grus, lidt teglstumper og mørtel. Laget er porøst.Tolkning: Laget er
markant anderledes end 420, dvs. BDP er formentlig sløjfet efter etableringen af 420 (hvilket gør 421 yngre end 420).
421 blev først erkendt efter afgravningen af overfladen og dele af 420. Er ikke snittet.Ældre end / yngre end: 420 /
BDP.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej. Udgravningsmetode: Skovl.Felt:
BDQ.Initialer og dato for beskrivelse: 7-3-13 Kirha.
Tegninger.... T67
Foto............. DA/6919,DA/6920
Fund............

422
Sekundær, Affaldslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Heterogent sandet mørkbrunt lag med højt indhold af omsat organisk materiale samt trækul, keramik
(store stykker!), fiskeben, dyreknogler og en horisont af kalk. Hvis laget ligger i en nedgravning er denne ej erkendt,
Kan dog højst begynde under 402.Tolkning: Pga. fiskebenene og de store stykker keramik opfattes laget som et
resultat af bortskaffelse af husholdningsaffald, primært deponeret, En nedgravning var at forvente, men denne kan
have en meget diffus grænse eller være større end feltet. Dog ses det at kalklaget (opfattes som en art forsegling på et
tidspunkt) skråner mod øst og vest og dermed angiver at 422 ligger i en "usynlig" fordybning, Prøve taget.Ældre end /
yngre end: 404/409.Laget er det samme som: Er muligvis en del af 405.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.
Prøvet taget til flotering.Udgravningsmetode: Skovl.Felt: BDS.Initialer og dato for beskrivelse: Kirha 13-3-13.
Tegninger.... T63,T68
Foto............. DA/6962,DA/6963
Fund............ X234: Keramik diverse, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - ); X235: til flotering , Udateret

423
Primær, Vækstlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Tynd, næsten vandret stribe af fint gråbrunt sand i blandet omsat organisk materiale. Ingen andre
tilsætninger. Kompakt og homogent. Tolkning: Et muligt vækstlag - har ligget øst for BCY. Er det haven udenfor
huset? Eller et "smudslag" i den forbindelse?.Ældre end / yngre end: 420 / 424.Laget er det samme som: -.Skærer/Er
skåret af: -/ BDT og hegnspælene (BDU).Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BDS.Initialer og
dato for beskrivelse: 13-3-2013 Kirha.
Tegninger.... T63,T68
Foto............. DA/6951,DA/6953,DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............

424
Redeponeret, Funderingslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )
Beskrivelse: Jævnt, næsten horisontalt brun-gult sandlag. Laget fremstår porøst og homogent. Kun enkelte småsten er
synlige. Forsegler 404. Fint sand. Adskiller sig farvemæssigt fra 402.Tolkning: Påført sandlag. planeringslag.Ældre
end / yngre end: 423 / 404.Laget er det samme som: -.Skærer/Er skåret af: -/ BDT og BDU.Er laget soldet:
Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt:BDS.Initialer og dato for beskrivelse: 13-3-2013.
Tegninger.... T63
Foto............. DA/6951,DA/6953
Fund............

425
Redeponeret, Fyld, Udateret
Beskrivelse: Heterogent, gråbrunt til sort sandet lag. Moderat indhold af trækul, organisk materiale og små brunlige
mørtelklumper.Tolkning: Ingen angivet, men laget er skåret af en afgravning under 404?Ældre end / yngre end: 427 /
398.Laget er det samme som:-.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet:Nej.Udgravningsmetode: maskine.Felt:
BDX.Initialer og dato for beskrivelse: 2-4-13 MF.
Tegninger.... T68
Foto............. DA/6962,DA/6963,DA/6966
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Foto............. DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............

426
Redeponeret, Planeringslag, Udateret
Beskrivelse: Heterogent, sandet gråbrunt lag. Spættet med lysbrunt, grovkornet sand med mindre sten. Ingen
kulturmateriale.Tolkning: Påført sand. Planeringslag.Ældre end / yngre end: 403 / 427.Laget er det samme som:.Skærer/Er skåret af:-.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BDX.Initialer og dato for beskrivelse: 24-13. MF.
Tegninger.... T68
Foto............. DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............

427
Redeponeret, Terrænhævning, Udateret
Beskrivelse: Kompakt, mørkegråt, sandet lag. Indhold af små mørtelstykker, teglfragmenter og få
trækulsnister.Tolkning: Opfyld, nedbrydningsmateriale.Ældre end / yngre end: 426 / 425.Laget er det samme som: .Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: maskine.Felt: BDX.Initialer og dato for beskrivelse: 2
-4-13. MF.
Tegninger.... T68
Foto............. DA/6962,DA/6963,DA/6966
Fund............

428
Redeponeret, Terrænhævning, Udateret
Beskrivelse: Løst lag af gråbrunt sand opblandet med gulbrunt sand. Få teglnister og mørtelstykker, Laget fortsætter
ud af felt BDX mod syd.Tolkning: Påført fyld. Planering?Ældre end / yngre end: 403 / 422.Laget er det samme som:.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: BDX.Initialer og dato for beskrivelse: 2
-4-13. MF.
Tegninger.... T68
Foto............. DA/6962,DA/6963
Fund............

429
Undergrund, Udateret
Beskrivelse: Kompakt, gult sand og grusblandet ler. Et enkelt sted ser det ud til at et oprindeligt vækstlag (395) er
bevaret. Her ligger undergrunden i kote 10,3m DVR - registreret i felt BCZ, som ligger østligt i området. Alle andre
steder ser der ud til at være foretaget afgravninger. Det sted hvor undergrunden ligger lavest er den registreret i kote
9,5 DVR. Men her er der formentlig tale om afgravning. Det er altså ikke muligt at sige noget om det oprindelige
terræn, diet området er så præget af afgravninger,Tolkning: Undergrund. Ældre end / yngre end: -.Laget er det samme
som: -.Skærer/Er skåret af: -.Er laget soldet: Nej.Udgravningsmetode: Maskine.Felt: -.Initialer og dato for beskrivelse:
8-5-13 Kirha.
Tegninger.... T57,T62,T68
Foto............. DA/6611,DA/6615,DA/6620,DA/6623,DA/6632,DA/6672,DA/6714,DA/6715,DA/6718,DA/6791,DA/6
794,DA/6799,DA/6802
Fund............
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Fundliste
Fund

Material

Genstand

Datering

Kampagne:

01-02-2013

X219

Jord

til flotering

Udateret

X220

Jord

til flotering

Udateret

X221

Jord

til flotering

Udateret

X222

Jord

til flotering

Udateret

X223

Keramik/hi Keramik diverse
storisk tid

Historisk tid (1067 -)

X224

Jord

Udateret

X225

Keramik/hi Jydepotte, bugskår
storisk tid

Yngre middelalder (1400-tal)Nyere tid (1661 - )

X226

Keramik/hi Keramik diverse
storisk tid

Yngre-sen Palæolitikum-Nyere tid
(1661 - )

X227

Keramik/hi Keramik diverse
storisk tid

Yngre middelalder (1500-tal)

X228

Bygningske Tegl, tagsten
ramik

Yngre middelalder (1500-tal)Nyere tid (1661 - )

X229

Keramik/hi Keramik diverse
storisk tid

Yngre middelalder (1400-tal)Nyere tid (1661 - )

X230

Keramik/hi Stentøj, bugskår
storisk tid

Ældre middelalder (1200-tal)Nyere tid (1661 - )

X231

Metal,
andet

Bor

Udateret

X232

Jord

til flotering

Udateret

X233

Jord

til flotering

Udateret

X234

Keramik/hi Keramik diverse
storisk tid

Yngre middelalder (1400-tal)Nyere tid (1661 - )

X235

Jord

til flotering

Udateret

X236

Metal,
andet

Mønt?

Udateret

X237

Jord

til flotering

Udateret

til flotering
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Fundbeskrivelse
Kampagne: 01-02-2013
X237
Udateret
Prøven består mest af mørtel.
Tegninger....
Foto.............
Anlæg..........
Fund............
.
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Tegningsliste
Tegning Målestok

Type

Anlæg

Fund

Beskrivelse

Dato

Tegner

12-022013

Kirstine
Haase

14-022013

Kampagne 01-02-2013
T57

1:20

Diverse

BCJ,BCK,BC
L,BCN,BDC,
BDD,BDE

T58

1:50

Skitse

T59

1:20

Plantegning

BCM,BCY,B
DT,BDU

14-022013

T60

1:20

Diverse

BCK,BCL,B
CP,BCQ,BCT
,BCX

15-022013

Maria
Rasmuss
en
Maria
Rasmuss
en
Kirstine
Haase

T61

1:50

Skitse

15-022013

Kirstine
Haase

T62

1:20

Diverse

BCJ,BCK,BC
L,BCT

18-022013

Kirstine
Haase

T63

1:20

Profiltegning

BCM,BCY,B
DT,BDU

21-022013

Kirstine
Haase

T64

1:20

Diverse

BCK,BCL,B
CQ,BDJ

26-022013

Kirstine
Haase

T65

1:20

Profiltegning

BCK,BCQ,B
CT,BDH

26-022013

Kirstine
Haase

T66

1:20

Profiltegning

06-032013

Kirstine
Haase

T67

1:20

Plantegning

BDP

07-032013

Kirstine
Haase

T68

1:20

Diverse

BCK,BCT,B
CY

02-042013

Kirstine
Haase

Oversigt over felter

Oversigt over felter

Felt BDN
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Fotoliste
Billede

Motiv

Anlæg Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

Oversigtsbillede. set fra syd BCF,B
CG,BC
H
Murforløb BCC, set fra vest BCC,B
CD

digitalt foto

01-02-2013

Maria Rasmussen

digitalt foto

01-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6594

Murforløb BCC, set fra
nord

BCC,B
CD

digitalt foto

01-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6595

Murforløb BCC

BCC,B
CD

digitalt foto

01-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6598

Nedrivningslag 381

BCC,B
CD

digitalt foto

01-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6599

Murforløb BCC, set fra
nord

BCC,B
CD

digitalt foto

01-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6600

Murforløb BCC. Detailfoto BCC,B
CD

digitalt foto

01-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6601

Oversigt. Afgravning ved
skråning. set fra sydøst.

BCE

digitalt foto

05-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6602

Oversigt. Afgravning ved
skråning. set fra sydvest.

BCE

digitalt foto

05-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6603

Afgravning af skråning med BCE
lag 383. set fra sydøst

digitalt foto

05-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6611

Østprofil i felt BCF. Set fra BCJ,B
NV.
CN

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6615

Snit langs østprofil i BCF.
Set fra V.

BCJ,B
CN

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6619

Vestprofil i felt BCF. Set
fra N.

BCJ,B
CK

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6620

Felt, BCF mod
"Gymnastiksalens" sokkel.
Set fra S.
Felt BCF gravet til
anlægsdybden.Set fra s.

BCJ

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

BCJ

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6625

Felt BCF, oversigt. Set fra
ø.

BCF

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6627

Felt BCF, oversigt. Set fra
v.

BCF

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6629

Muligt lergulv i BCG. Set
fra s.

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6632

Vestprofil i BCG. Set fra ø. BCK,B
DC

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6637

Felt BCG. Set fra S og Ø.

BCK

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6638

Felt BCG. Set fra S og Ø.

BCG

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6639

BCL i BCK, felt BCH. Set
fra s.

BCK,B
CL

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6644

BCL i BCK, felt BCH. Set
fra ø.

BCK,B
CL

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

Kampagne 01-02-2013
DA/6587

DA/6591

DA/6623
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Billede

Motiv

Anlæg Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

DA/6646

BCL i BCK. Set fra v.

BCK,B
CL

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6653

BCL uden målestok. Set fra BCK,B
n.
CL

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

DA/6655

Vestprofil i felt BCH. Set
fra ø.

BCK,B
CL

digitalt foto

14-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6659

Østprofil i BCH. Set fra v.

BCK,B
CL

digitalt foto

14-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6661

Oversigtfoto. felt BCF,
BCG og BCH. Set fra s.

digitalt foto

14-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6664

Vestprofil i BCH. Set fra ø

BCF,B
CG,BC
H
BCK,B
CL

digitalt foto

14-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6665

BCM. Set fra s.

BCM

digitalt foto

14-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6668

BCM. Set fra ø.

BCM

digitalt foto

14-02-2013

Maria Rasmussen

DA/6672

Vestprofil i felt BCO. Set
fra ø.

BCK,B
CP,BC
Q
Vestprofil i BCF. Set fra ø. BCJ,B
CN

digitalt foto

12-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6679

Østprofil i BCO.

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6682

Østprofil i BCO. Set fra V.

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6684

Østprofil i BCO. Set fra V.

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6686

BCL i BCO. Set fra s.

BCK,B
CL,BC
P,BCQ
BCK,B
CL,BC
P,BCQ
BCK,B
CL,BC
P,BCQ
BCK,B
CL

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6689

BCO oversigt. Set fra s.

BCK,B
CL

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6690

BCO's placering. Set fra ø.

BCO

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6698

BCS med BCL. Set fra v.

BCK,B
CL

digitalt foto

18-02-2013

Kirstine Haase

DA/6704

396-398 i BCR. Fladen. Set
fra s.

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6706

396-398 i BCR.Vestprofil.
Set fra ø.

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6714

Vestprofil i BCR. Set fra ø. BCK,B
CT

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6715

BCR. Set fra s.

BCK,B
CT

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6718

BCR. Set fra ø.

BCK,B
CT

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6720

BCU i kote 10,26. Set fra ø. BCU

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6722

Felt BCU i kote 10,26. Set
fra s.

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6677
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Billede

Motiv

Anlæg Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

DA/6723

Stenlægning BCM. Set fra
s.

BCM

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6726

Stenlægning BCM. Set fra
n.

BCM

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6727

Profil mod syd i BCU,
sektioner ø-v. Set fra n.

BCM

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6730

Profil mod syd i BCU,
sektioner ø-v. Set fra n.

BCM

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6732

Trækasse i BCU. Set fra v.

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6733

Profil mod syd i BCU. Set
fra n.

BCM

digitalt foto

19-02-2013

Kirstine Haase

DA/6735

Profil mod syd i BCU. Set
fra n.

BCM

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6739

401. Mørtelgulv. Set fra s.

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6741

402. Set fra s.

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6743

402. Set fra v.

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6744

403. Set fra s.

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6746

403. Set fra v.

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6748

403. Set fra v

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6750

BCM i BCU. Set fra n.

digitalt foto

20-02-2013

Kirstine Haase

DA/6754

407. Set fra v.

digitalt foto

21-02-2013

Kirstine Haase

DA/6756

407. Set fra v.

digitalt foto

21-02-2013

Kirstine Haase

DA/6757

407 og BCM/ sydprofil i
BCU. Set fra n.

digitalt foto

21-02-2013

Kirstine Haase

DA/6760

Sydprofil i BCU. Set fra n.

digitalt foto

21-02-2013

Kirstine Haase

DA/6761

Oversigt over BCU. Set fra BCU
v.

digitalt foto

21-02-2013

Kirstine Haase

DA/6764

Nordprofil i BCU. Arb.
foto. Set fra s.

BCY,B
DU

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

DA/6765

Nordprofil i BCU. Arb.
foto. Set fra s.

BCY,B
DU

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

DA/6767

Nordprofil i BCU. Arb.
foto. Set fra s.

BCY,B
DU

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

DA/6769

Fladen i BCW. Set fra s.

BCK,B
CT,BC
X
Østprofil i BCW. Set fra v. BCK,B
CT,BC
X
Sydprofil i BCW. Set fra n. BCK,B
CT,BC
X
Sydprofil i BCW. Set fra n. BCK,B
CT,BC
X

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

DA/6770

DA/6772

DA/6773

BCM
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Billede

Motiv

DA/6776

Filmtype

Dato

Fotograf

Vestprofil i BCW. Set fra ø. BCK,B
CT,BC
X
Østprofil i BCW. Set fra v. BCK,B
CT,BC
X
Sydprofil i BCU. Set fra n. BCM
Fra øst mod vest.

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

22-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

25-02-2013

Kirstine Haase

DA/6784

Sydprofil i BCU. Set fra n.
Fra øst mod vest.

BCM

digitalt foto

25-02-2013

Kirstine Haase

DA/6786

Sydprofil i BCU. Set fra n.
Fra øst mod vest.

BCM

digitalt foto

25-02-2013

Kirstine Haase

DA/6788

Nordprofil i BCU. Set fra s. BCY,B
DU

digitalt foto

25-02-2013

Kirstine Haase

DA/6791

Vestprofil i BCL/BCK i
BCZ. Set fra øst.

BCK,B
CL

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6794

Vestprofil i BCL/BCK i
BCZ. Set fra øst.

BCK,B
CL

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6799

Fladen i BCZ. Set fra s.

BCK,B
CL

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6802

Fladen i BCZ. Set fra s.

BCK,B
CL

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6803

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6806

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6807

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6809

BCL færdiggravet. Set fra
ø.

BCL

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6812

BCL færdiggravet. Set fra
ø.

BCL

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6813

Vestprofil i BDA. Set fra ø. BCK,B
CT

digitalt foto

26-02-2013

Kirstine Haase

DA/6817

Fladen i felt BDB. Ser fra v. BCJ,B
CK,BD
D
Fladen i felt BDB. Ser fra v. BCJ,B
CK,BD
D
Fladen i felt BDB. Ser fra v. BCJ,B
CK,BD
D
Fladen i felt BDB. Ser fra v. BCJ,B
CK,BD
D
Fladen i felt BDB. Ser fra s. BCJ,B
CK,BD
D
Nordprofil i BDB. Set fra s. BCJ,B
CK,BD
D

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

DA/6780

DA/6782

DA/6818

DA/6819

DA/6820

DA/6823

DA/6829

Anlæg Fund

OBM137 Odense Adelige Jomfrukloster, Odense sogn

36/39

Billede

Motiv

DA/6831

Filmtype

Dato

Fotograf

Vestprofil i BCG. Set fra ø. BCK,B
CL

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

DA/6833

BCL i BDE. Set fra ø.

BCL

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

DA/6834

BCL i BDE. Set fra ø.

BCL

digitalt foto

28-02-2013

Kirstine Haase

DA/6837

BCL i felt BDF. Set fra ø.

BCL

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6839

BCL i felt BDF. Set fra ø.

BCL

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6840

BCL i felt BDF. Samt
nordprofil. Set fra s.

BCL

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6842

BCL i felt BDF. Samt
nordprofil. Set fra s.

BCL

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6844

BCL i felt BDF. Samt
nordprofil. Set fra s.

BCL

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6847

Nordprofil i BDF. Set fra s. BCK,B
CL

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6850

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6851

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6852

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6854

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6857

BCL under udgravning. Set BCL
fra s.

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6862

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6864

BCL under udgravning. Set BCL
fra ø.

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

DA/6865

Felt BDG. flade og
østprofil. set fra v.

BCK,B
CP,BC
Q,BDH
Felt BDG. flade og østprofil BCK,B
(BCQ og BCK). set fra v.
CP,BC
Q,BDH
Felt BDK med BCK og
BCK,B
BCQ. Set fra s.
CQ

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

04-03-2013

Kirstine Haase

digitalt foto

05-03-2013

Kirstine Haase

DA/6880

Arb. foto i felt BDL. Set fra BCK
ø/s

digitalt foto

05-03-2013

Kirstine Haase

DA/6881

Arb. foto i felt BDL. Set fra BCK
ø/s

digitalt foto

05-03-2013

Kirstine Haase

DA/6883

BDL flade + nordprofil. Set BCK
fra s.

digitalt foto

05-03-2013

Kirstine Haase

DA/6886

BDL flade + nordprofil. Set BCK
fra s.

digitalt foto

05-03-2013

Kirstine Haase

DA/6888

BDL flade + nordprofil. Set BCK
fra v.

digitalt foto

05-03-2013

Kirstine Haase

DA/6891

BDL flade + nordprofil. Set BCK
fra ø.

digitalt foto

05-03-2013

Kirstine Haase

DA/6894

BDL. "røverhul". Set fra s.

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

DA/6872

DA/6876

Anlæg Fund

BCK
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DA/6895

BDL. "røverhul". Set fra s.

BCK

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

DA/6896

BDM, BCJ. Set fra ø.

BCJ

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

DA/6899

BDM, BCJ. Set fra s.

BCJ

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

DA/6903

BCN/BCJ i østprofil BCM. BCJ,B
Set fra v.
CN

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

DA/6905

Fundament og murværk
under østfløjen. (syd). Set
fra ø.
Fundament og murværk
under østfløjen. (syd). Set
fra ø.
Fundament og murværk
under østfløjen. (nord). Set
fra ø.
Fundament og murværk
under østfløjen. (nord). Set
fra ø.
Fundament og murværk
under østfløjen. (nord). Set
fra ø.
Oversigt ved østfløjen. Set
fra nø.

BDN

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

BDN

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

BDN

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

BDN

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

BDN

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

BDN

digitalt foto

06-03-2013

Kirstine Haase

DA/6907

DA/6908

DA/6909

DA/6911

DA/6913
DA/6914

Felt BDQ/419. Set fra n.

digitalt foto

07-03-2013

Kirstine Haase

DA/6915

Felt BDQ. Set fra ø.

digitalt foto

07-03-2013

Kirstine Haase

DA/6917

Felt BDQ. Set fra s.

digitalt foto

07-03-2013

Kirstine Haase

DA/6919

Felt BDQ/ 418+421+BDP.
Set fra n.

BDP

digitalt foto

07-03-2013

Kirstine Haase

DA/6920

Felt BDQ/ 418+421+BDP.
Set fra ø.

BDP

digitalt foto

07-03-2013

Kirstine Haase

DA/6923

Felt BDQ, 419. Set fra ø.

digitalt foto

07-03-2013

Kirstine Haase

DA/6925

BCK i BDQ. Set fra v.

BCK

digitalt foto

12-03-2013

Kirstine Haase

DA/6927

BCK i BDQ. Set fra v.

BCK

digitalt foto

12-03-2013

Kirstine Haase

DA/6928

BCK i BDQ. Set fra v.

BCK

digitalt foto

12-03-2013

Kirstine Haase

DA/6930

Ler og tegl/mørtelsmulder i BDQ
BDQ.Set fra nø.

digitalt foto

12-03-2013

Kirstine Haase

DA/6934

Felt BDR med BCK+BCL
samt nordprofil. Set fra s.

BCK,B
CL

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6935

Vestprofil i BDR. Set fra ø. BCK,B
CL

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6938

Arb.foto BCL i BDR. Set
fra s.

BCL

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6940

BDS. Set fra s.

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6941

BDS. Set fra s.

BCY,B
DT,BD
U
BCY,B
DT,BD
U

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase
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DA/6944

BDS m. 401. Set fra v.

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6946

BDS m. 422. Set fra s.

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6948

BDS m. 422. Set fra v.

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6951

Østprofil i BDS. Set fra v.

BCY,B
DT,BD
U
BCY,B
DT,BD
U
BCY,B
DT,BD
U
BDT,B
DU

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6953

Østprofil i BDS. Set fra v.

BDT,B
DU

digitalt foto

13-03-2013

Kirstine Haase

DA/6958

Felt BDW. Set fra s.

BCK,B
CL

digitalt foto

02-04-2013

Mattias Friis

DA/6961

Fladen i BDX. Set fra s.

BCK,B
CL

digitalt foto

02-04-2013

Mattias Friis

DA/6962

Vestprofil i felt BDX. Set
fra ø.

BCK,B
CY

digitalt foto

02-04-2013

Mattias Friis

DA/6963

Vestprofil i felt BDX. Set
fra ø.

BCK,B
CY

digitalt foto

03-04-2013

Mattias Friis

DA/6966

Nordprofil i felt BDX. Set
fra s.

BCK

digitalt foto

03-04-2013

Mattias Friis
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