ÅHM 6907. Belægning ved Budolfi kirke og Algade, fra Vesterbro til Boulevarden,
Aalborg. Aalborg Bygrunde, Aalborg sogn, Hornum Herred, Aalborg Gl. amt.
Sted nr. 120516-158.
SLKS jnr.: 18/02447.
Beretning for en større arkæologisk forundersøgelse.

Projektområdet er markeret ved en rød streg, og tidligere, større arkæologiske undersøgelser i området er
påskrevet. Nord er opad.

Abstract
I forbindelse med en større forundersøgelse blev der gravet 22 prøvehuller i Algade samt på områderne
umiddelbart øst og vest for Budolfi kirke og i Lommeparken (P-plads øst for Budolfi kirke) . Ved
forundersøgelsen blev det påvist, at der på området omkring Budolfi kirke umiddelbart under de recente
lag ligger velbevarede kulturlag og huskonstruktioner fra høj- og senmiddelalder. Desuden fandtes der
bygningskonstruktioner fra renæssance og nyere historisk tid i mange af felterne øst for Budolfi og i
felterne i Algade. Fund af stendige og skeletter gør det muligt at indkredse udstrækningen af kirkegården
omkring Budolfi kirke mod øst og vest.
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Undersøgelsens forhistorie
I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om i 2018-19 at etablere en ny belægning og plante nye træer
i Algade fra Vesterbro til Boulevarden udførte museet i foråret 2018 en større arkæologisk forundersøgelse.
Projektområdet fremgår af ovenstående figur.
Det kommunale projekt blev oplyst til, at man skulle afgrave ca. 0,80 meter i forhold til den nuværende
gadebelægning og udskifte dette materiale med nyt sandfyld og nye belægninger. På flere områder og
navnlig øst for Budolfi kirke skal der også graves dybere huller til nye træer og til nye kloakbrønde.
Plantehullerne til de nye træer blev oplyst til at være minimum 1 meter under nuværende terræn,
hvorunder jorden skulle grubes for at sikre, at træernes rødder ville få godt fat. De nye kloakbrønde blev
anslået til at skulle graves til ca. 1,5 – 2 meter ned under nuværende terræn og måske endda dybere.
Museet har tidligere gennemført flere arkæologiske undersøgelser inden for projektområdet, der i øvrigt
ligger centralt inden for rammerne af Aalborgs kulturarvsareal, og det var museets vurdering, at der med
stor sandsynlighed kunne påtræffes væsentlig arkæologiske fortidsminder inden for området. Fra de
tidligere undersøgelser ved museet, at de arkæologiske kulturlag og konstruktioner optræder fra ca. 0,50
meter under terræn, og selvom det kommende belægningsprojekt generelt set kun skulle ca. 0,80 meter
under terræn (plantehuller og brønde dog dybere), blev det vurderet, at arkæologiske kulturlag og
konstruktioner dermed kunne blive berørt. Hertil kom, at der øst, syd og vest for Budolfi kirke (samt nord
for, men dette areal berøres ikke af det aktuelle projekt) frem til 1806 lå en kirkegård, som havde været i
brug siden 1000-1050 e.Kr. Der forelå imidlertid ingen informationer om, hvor højt de yngste begravelser
ligger i forhold til det nuværende terræn, og det ønskedes derfor at klarlægge dette med henblik på at
vurdere, om nogle af disse grave ville blive forstyrret af projektet.
Museet aftalte derfor med Aalborg Kommune, at den kommende forundersøgelse havde to formål:
1. At undersøge i hvilket niveau, man vil påtræffe arkæologiske kulturlag, konstruktioner og
begravelser.
2. At skabe klarhed over hvor store eller små områder, der i givet fald skal egentlig udgraves ved en
evt. efterfølgende udgravning. Alternativt om visse delområder kan udtages af belægnings- og
træprojektet.
Museet havde derfor udpeget 32 steder, hvor der kunne graves mindre prøvehuller af maksimalt 2,5 x 2,5
meter. Prøvehullerne var primært placeret øst og vest for Budolfi kirke, hvor museets viden om
kulturlagene, begravelserne og deres placering rent kotemæssigt var meget beskeden; se figur side 6 med
de gennemførte prøvehuller.
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Administrative data
For spørgsmål angående den administrative sagsgang henvises der til Slots – og Kulturstyrelsens
internetbaserede registreringssystem REGIN.
Forundersøgelsen blev udført af Aalborg Historiske Museum i perioden 3. april til 8. maj 2018 af cand.mag.
Jeanette Ladefoged Halkier, BA Emilie Grønnegaard Greve Jørgensen og cand.mag. Stine A. Højbjerg.
Sidstnævnte som udgravningsleder med beretningsansvar.
Forundersøgelsen finansieredes af bygherre, der er Aalborg Kommune.
Kontaktperson var Niels Bresemann Jensen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og
Veje, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.
Det fremtidige projekt udfomes af Cowi A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg. Kontaktperson var projektleder
Thomas Sørensen.
Den daglige arbejdsgang skete i tæt samarbejde med Aalborg kommunes Entreprenørenhed på stedet.
Bygherre leverede alt maskinkraft til projektet.
Originaldokumentationen og indsamlede fund opbevares af Aalborg Historiske Museum under
journalnummer ÅHM 6907.

Topografi, terræn og undergrund
Området ligger inden for Aalborgs kulturarvsareal.
Algade var allerede i begyndelsen af 1000-tallet etableret som Aalborgs hovedstrøg, og tidligt blev husene
langs gaden især opført og beboet af velhavende købmænd med deres familier og tjenestefolk.
Håndværkere og småkårsfolk boede dog også i området.
Det undersøgte område ligger lidt vest for den i dag sløjfede Østerå, der i vikingetid og middelalder
fungerede som Aalborgs åhavn og projektområdet strækker sig forbi den ligeledes sløjfede Vesterå, der var
en del af byens befæstning. Lige øst for Vesterå lå den teglbyggede Vesterport, den ene af byens to
byporte, mens der mod nord var to havneporte ud mod Limfjorden. Vesterport stammer fra 1400-tallet og
er i dag en fredet ruin (beliggende under gadeplan).
Området øst for Budolfi kirke lå mellem Algade og byens torv. Sidstnævnte er antagelig anlagt kort før
1300, men er først omtalt i 1430. Fra 1604 kaldtes det Gammeltorv. På torvet lå byens rådhus, der er kendt
fra 1431.
Skt. Budolfi kirke er stiftet engang i perioden fra 1000 til 1050, men størstedelen af den kirke, der ses i dag,
er fra høj- og senmiddelalderen. Koret er dog opført i 1939-43.
Inden for projektområdet er der tidligere foretaget arkæologiske observationer og undersøgelser. I den
vestlige del af Algade ÅHM 3463 (120516-35) og ÅHM 3652 (120516-30). I den østlige del af Algade ÅHM
0711 (ikke fundanmeldt), ÅHM 1239 (120516-49) og ÅHM 6713 (120516-147). Hertil kommer ÅHM 0365
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(120516-58), der primært omhandler en udgravning af den nuværende Budolfi kirkes forgængere, og en
række løsfund fra Algade opsamlet i ældre tid ved forskellige arbejder (ikke medtaget på den viste figur,
side 1).
De nævnte tidligere undersøgelser omfatter i korthed:
ÅHM 3463: Udgravning i 1995 af rester af enkelte gadebelægninger i træ eller sten,
kampestensfundamenter og murværk delvist i munkesten, en bro over Vesterå og genfremgravning af
Vesterport (ÅHM 0245). Udgravningen formede sig som en overvågning af maskingravning af en smal grøft
orienteret øst – vest gennem den vestlige del af Algade.
ÅHM 3652: Påvisning i 1996 af delvist intakte kulturlag fra middelalder og renæssance, hvor Algade møder
Vesterbro.
ÅHM 0711: Udgravning i 1957-58 af et ”nålemagerværksted” (gørtlerværksted) fra midten af 1200-tallet
samt af kulturlag mv., der bredt dateres fra ældre middelalder til renæssance. Publiceret i KUML 1960 af
Peter Riismøller.
ÅHM 1239: Udgravning i 1981 af kulturlag fra vikingetid til yngre middelalder. Der blev udgravet
bebyggelseslag, fletværksgærder og ovne mv. Der fremkom et stort genstandsmateriale.
ÅHM 6713: Meget omfattende udgravning i 2016-17 i forbindelse med kloakarbejder. Der blev i Algade
udgravet bebyggelseslag, flere huse, gadebelægninger, sydøst-hjørnet af Budolfi kirkegårds dige mv.
Kulturlag og anlæg dateres bredt fra 1000-tallet til 13-1400-tallet. Bearbejdningen af udgravningen er ikke
tilendebragt.
ÅHM 0365: Udgravning tæt omkring og inde i Budolfi kirke i 1939-43 i forbindelse med en forlængelse af
koret mod øst. Herved påvistes begravelser på kirkegården, men navnlig koret til en trækirke fra 1000-1050
og dele af en romansk kirke fra 11-1200-tallet.

Målesystem
De fleste felter og målepunkter til plantegninger er opmålt med Trimble GPS (UTM zone 32 Euref89), og
data er efterfølgende konverteret vha. MapDigi til brug i GIS-programmet MapInfo. Undtaget er enkelte
felter op ad Budolfi kirke, hvor GPS’en ikke virkede (Felt 17 og 23). Disse blev i stedet indmålt manuelt i
forhold til kirken.
Nivellementer blev taget i forhold til fikspunkter indmålt med GPS.

Udgravningsmetode
Aalborg Kommunes entreprenørenhed, EBL, stod for afspærring af arbejdsområder, opbrydning af
belægning, maskingravning af prøvehuller, midlertidig genetablering af belægninger etc.
Prøvehullerne var sat til maksimalt 2,5 x 2,5 meter, men de blev gravet efter forholdene, og mange var en
del mindre. Nogle prøvehuller blev fravalgt i processen enten af praktiske årsager, eller fordi det
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vurderedes, at museet havde indhentet tilstrækkeligt med oplysninger til at vurdere kulturlagenes
optræden rent kotemæssigt og deres udstrækning i fladen. Der er således ikke gravet prøvehuller i Algade
på strækningen fra Adelgade til Boulevarden samt på strækningen fra Jernbanegadeog ud til Vesterbro.
Felterne blev gravet med maskine, indtil kulturlag blev påtruffet. I nogle tilfælde blev der gravet lidt dybere
for at afklare kulturlagenes udstrækning. Undtaget er felt 9, hvor det under forundersøgelsen blev
vurderet, at kulturlagene lå dybere end det oplyste opbygningsniveau for belægning på 80 cm. Efter
maskinafgravningen blev kulturlagene afrenset, og fladen samt relevante profiler blev registreret gennem
tegning, foto og beskrivelse. Skeletter blev renset frem og registreret, men herefter dækket til igen. Der er
således ikke indtaget skeletter.
De 22 søgehuller dækker samlet et areal på ca. 95 m2, hvilket svarer til 1,6 % af de ca. 5889 m2, som det
fremtidige projekt dækker.

Forundersøgelsens resultater
Ved forundersøgelsen blev gravet 22 felter, og resultaterne er her gennemgået under de enkelte felter.

Oversigtsplan med forundersøgelsens felter. Felt 7 er det lille felt nord for felt fire. Nord er opad på kortet.
Felt 1-3
Felterne blev ikke gravet pga. tæt ledningsføring i områderne.
Felt 4
4,08 m², gravet til kote 5,49/6,10 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: > 5,20 - 6,24 meter over DVR90.
Overflade belægning: 6,92 – 7,03 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 79 - > 174 cm.
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Den østlige halvdel af feltet indeholdt en øst-vest orienteret halvmur (A104), mens den vestlige halvdel var
forstyrret af recent ledningsføring. Murværket havde front mod syd og var kraftigt pudset med vandrette
fuger og kalket ad flere omgange. Muren er rester af broen over Vesterå og kendes fra historiske fotos af
Algade 55. Broen skal formodentligt dateres til 1700- eller 1800-tallet.
I feltets nordøstlige hjørne var der flere kulturlag, bl.a. partier med hvidt sand (A106) og mørkere partier
(A107, A117), muligvis sættelag for brolægning i Algade. Lagene kan ikke dateres nærmere.

Felt 4 set mod nord. I forgrunden ses det hvidkalkede stykke af broen over Vesterå (A104).
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Felt 5 set mod sydøst. I det bagerste hjørne ses munkestensmuren (A119), mens vangen (A120) anes mellem
murstumpen og betonkassen.

Felt 5
2,24 m², gravet til kote 6,76 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,48 – 6,82 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,06 – 7,18 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 33 - 68 cm.
Feltet Indeholdt murværk sat i munkesten i det sydøslige hjørne af feltet (A119) og en vange i overpudset
stand med en sandet mørtel (A120). Begge dele overlejret af beton.
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Felt 6 set mod nord. Syldstenene (A121) ses i venstre side af billedet og i profilen til højre. I forgrunden ses
teglgulvet A112 under cementgulvet.
Felt 6
4,34 m2, gravet til kote 6,11 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: > 6,11 – 6,58 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,12 – 7,20 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 70 – 104 < cm.
I feltet var syldsten fra det nordvestlige hjørne af det gavlhus, der lå på hjørnet af Algade og Svingelen
(A110). Sylden kan ikke dateres nærmere, men kan stamme fra renæssancen. Bygningen har været i brug
frem til, den blev revet ned engang i 1930’erne. Den yngste gulvfase i huset havde således cementgulv,
men overlejrede to ældre gulvpartier. Det ene af små gule teglsten lagt på højkant ca. 10 x 4 cm (A112) og
det andet en pigstensbelægning (A113).
Midt for den østvendte profil fra o. kote 6,22 meter over DVR90, blev lavet to boreprøver (A135), der begge
stødte på sten og derfor kun kunne bores til hhv. kote 5,83 og 5,69 meter over DVR90. Laget tolkes som en
del af A110 i begge prøvers fulde dybde.
Felt 7
1,09 m2, gravet til kote 5,66 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 5,69 – 5,87 meter over DVR90.
Overflade belægning: 6,99 – 7,03 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 112 - 130 cm.
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Feltet blev gravet som en udvidelse af felt 4, men lidt forskudt mod øst for at undgå de skråtliggende rør i
felt 4. I felt 7 blev der fundet en samling marksten (A114). På baggrund af boreprøverne (A134) tolkes
stenene blot som del af fyldlaget, da Vesterå blev sløjfet i sidste årti af 1800-tallet.
Midt for den sydvendte profil fra o. kote 5,7 meter over DVR90 blev lavet to boreprøver (A134), der begge
stødte på sten og derfor kun kunne bores til kote hhv. kote 5,08 og 4,98 meter over DVR90. Begge viste kun
samme lag som A114, og 30 cm nede i den vestligste prøve lå et stykke klar rudeglas, der fik let glaspest.
Felt 8
4,15 m2, gravet til kote 6,1/7,84 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,21 -6,10 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,29 – 7,41 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 114 – 122 cm.
Felt 8 var meget forstyrret af recente nedgravninger, men i bunden var en lille rest kulturlag med træflis og
en del knoglemateriale samt lidt læderrester (A105). Mod syd blev laget skåret af et vandrør og mod nord
overlejret af en fjernvarmekasse. Laget lå cirka 122 cm under nuværende gadebelægning. Laget kan ikke
dateres nærmere, men virker i struktur som middelalderligt.
Felt 9
3,7 m2, gravet til kote 6,31 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: < 6,44 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,25 – 7,31 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: > 0,86 cm.
I felt 9 blev gravet 86 cm ned, men der blev kun registreret recente lag. Det nederste lag af gråhvidt sand
(A97) er imidlertid ækvivalent til det nederste lag i felt 11, hvorunder der lå et højmiddelalderligt affaldslag
(A103).
Felt 10
Ikke gravet, da det lå nær ved felt 9 og 11, hvor kulturlagene begge steder lå temmelig dybt.
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Felt 11 set mod øst. Til højre i billedet ses tydeligt, hvordan det middelalderlige kulturlag A103 er blevet
trykket af et stort dæk.
Felt 11
4,5 m2, gravet til kote 6,19 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,17 – 6,27 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,21 – 7,29 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 102 - 104 cm.
Feltet indeholdt et fladedækkende middelalderligt affaldslag (A103), fyldt med træstumper og trækul samt
dyreknogler og hasselnødder. I laget blev fundet gråbrændt keramik (X104), klinknagler (X106) og en stav
fra et stavbæger (X105). Laget dateres ud fra fund og niveau til 1200- eller 1300-tallet.
I sydsiden af feltet var laget stærkt forstyrret af dækspor fra en større maskine. Hvornår, aftrykkene er
afsat, vides ikke, men forstyrrelsen var ca. 8-9 cm dyb og kunne ses meget tydeligt pga. det overliggende
lyse sand.
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Felt 12 set mod vest. Til højre i billedet ses rester af stenlægningen A88 og A89.
Felt 12
6,0 m2, gravet til kote 6,50 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,47 – 6,61 meter over DVR90.
Overflade belægning: 6,98 – 7,09 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 40 - 62 cm.
Den nordligste tredjedel af felt 12 var forstyrret af en recent nedgravning, mens den sydlige del indeholdt
sættelag med spor efter en pikstensbelægning (A88, A89) og et overlejrende affaldslag (A87).
Pikstensbelægningen indeholdt kandeskår (X87). I den opgravede jord fra feltet blev fundet et
pilgrimsmærke med den korsfæstede Kristus, der formodentlig skal dateres til 1300-tallet (X72). Et næsten
identisk pilgrimsmærke er fundet i Vingårdsgade (ÅHM 6713, X43). Lagene dateres ud fra pilgrimsmærke og
kandeskår til 1300- eller begyndelsen af 1400-tallet.
Felt 13
3,4 m2, gravet til kote 6,23 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,40 – 6,47 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,12 – 7,26 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 73 - 86 cm.
De nordligste to tredjedele af feltet var forstyrret af en recent nedgravning, men den sydlige del indeholdt
bygningsrester fra middelalderen i form af lergulve i flere på hinanden følgende niveauer (A75, A76, A77,
A122, A124 og A125). Der var ikke spor efter ydervægge, og da gulvene kun var fremme i et meget lille parti
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af feltet, kunne det ikke afgøres med sikkerhed, hvor mange bygninger/bygningsfaser der var tale om.
Gulvlagene skal muligvis dateres til 1200-1300-tallet ud fra niveau og fund af gråbrændt keramik (X11).

Felt 14 set mod øst. I forgrunden til venstre rester af træ tolket som kistelåg (A101). Midt i profilen bagerst
ses træstriber fra kolapset kiste i A102. Lige foran målepinden ses en flig af laget A100 som en brunlig
plamage.
Felt 14
3,4 m2, gravet til kote 5,96 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,21 – 6,28 meter over DVR90.
Overflade belægning: 6,97 – 7,10 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 70 - 85 cm.
Den østlige halvdel af felt 14 var forstyrret af en recent nedgravning. I den vestvendte profil havde
nedgravningen skåret en begravelse (A102). Denne kunne erkendes som et kistespor samt dele af ribben og
en overarm ca. 70 cm under den nuværende belægning. I den vestlige del af feltet var en anden grav, her
kun erkendt som en nedgravning i fladen, med rester af træ tolket som kistelåg (A101). Denne grav var
gravet ned i et kompakt, delvist omsat organisk kulturlag lag fyldt med træstumper, der også indeholdt løse
humane knogler (A100). Begravelserne kan ikke dateres nærmere, men da A102 må være gravet ned fra et
niveau højere end den nuværende belægning, er den formodentlig relativ sen. Muligvis fra 1600-1700tallet.
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Felt 15
Blev ikke gravet af hensyn til adgangsvej for materialer til taget på Budolfi kirke, som var under omlægning.

Felt 16 set mod nordvest. Bunden er forstyrret af en t-formet nedgravning. Den gråhvide plamage op mod
feltets nordside er ovnbunden A92.
Felt 16
3,5 m2, gravet til kote 5,98 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,30 – 6,52 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,01 – 7,15 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 54 - 80 cm.
Feltet indeholdt bebyggelse i form af gulvlag (A94) og del af en ovnbund (A92). Bygningen var funderet på
et affaldslag (A95), der ud fra fund af stentøj (X100) og kandeskår (X102) dateres til 1300- eller 1400-tallet. I
laget er ligeledes fundet en mønt (X97), men denne kan for nuværende ikke bestemmes nærmere. Huset
blev overlejret af et tykt lag (A96), muligvis fyld i en eftermiddelalderlig nedgravning. Midten af feltet blev
forstyrret af en nord-syd orienteret recent nedgravning og en øst-vest udløber af denne mod syd.
Felt 17
3,83 m2, gravet til kote 6,25/6,70 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 6,28 – 6,78 meter over DVR90.
Overflade belægning: 7,10 – 7,21 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 40 - 82 cm.
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I felt 17 blev der fundet tre grave med skeletter (A72, A73 og A74), alle med spor efter kiste, samt kistespor
fra yderligere to grave. Heraf ligger de to kistespor og skelettet A72 kun ca. 40 cm under belægningen.
Begravelserne kan ikke dateres, men da de må være gravet ned fra et niveau højere end den nuværende
belægning, er de formodentlig relativt sene.

Felt 17 set mod vest. I forgrunden begravelsen A73. I baggrunden A72 og kistespor efter yderligere to
begravelser.
Felt 18 og 19
Disse felter blev ikke gravet pga. problemer med passage af trafik i Algade. Halvdelen af kørebanen var
optaget af skurvogne til Budolfi Plads-byggeriet, og det var således ikke muligt at grave felterne uden at
spærre gaden.
Felt 20
Ikke gravet pga. problemer med passage af trafik i Algade, og da det blev vurderet, at resultaterne fra
kloakgravningen ÅHM 6713 kunne anvendes i stedet.
Felt 21
4,1 m2, gravet til kote 5,4 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 5,54 - 5,78 meter over DVR90.
Overflade belægning: 6,11 - 6,20 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 40 - 64 cm.
I feltets sydøstlige hjørne fremkom det nordvestlige hjørne af et hus (A70) med lergulv (A62, A63) og
partielt bevaret fodrem (A66, A67, A68). Bygningen har fortsat mod øst og syd, muligvis ud til Algade. I
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feltets vestlige halvdel grænsede et træholdigt affaldslag (A46) op mod bygningen. Laget indeholdt
kandeskår (X92), hvæssesten (X68) og et stykke rød Rouen (X67). Sidstnævnte importkeramik fra
Nordfrankrig, der dateres til perioden ca. 1180-1350.
I laget blev også fundet et pilgrimsmærke (X1). Det forestiller en tronende Jomfru Maria i folderig
klædedragt og med en liljekrone på hovedet. Mærket er foldet sammen, men fra næsten identiske mærker
ved man, at hun holder Jesusbarnet på sin venstre side, mens der på hendes højre side står en lille engel.
Pilgrimsmærker var en udbredt souvenir i middelalderen, og der er fundet mange i Aalborg, men dette er et
nyt mærke, som ikke er fundet før i byen. Mærker meget lig det nyfundne pilgrimsmærke er fundet flere
steder i det Nordeuropæiske område, bl.a. tre i Dordrecht i Holland, og muligvis stammer mærket fra disse
kanter. Det dateres til 1250-1350.
I hjørnet mellem den nordvendte og vestvendte profil blev lavet en boreprøve (A133) fra kote 5,41 til kote
ca. 4,11 meter over DVR90. Prøven viser, at der på området er tykke kulturlag med godt bevaret organisk
materiale. Der blev ikke boret til undergrund.

Felt 21. Pilgrimsmærket X1. Figuren har fået drejet hovedet, så det sidder omvendt på kroppen.
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Felt 22
Blev opgivet af hensyn til adgang for trafik til parkeringspladsen øst for Budolfi kirke. Her anvendes i stedet
koter på kulturlagene fra udgravning af kloak i Algade i 2017, ÅHM 6713.

Felt 23, plantegning. Nord er opad. Stenene fra diget er markeret med mørkegrå (A61) med undtagelse af
stensporet, der er grønt. Belægningen A58/A59 ligger langs digets vestside.
Felt 23
3,9 m2, gravet til kote 4,96 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 5,01 - 5,25 meter over DVR90.
Overflade belægning: 5,98 - 6,03 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 70 – 85 cm.
Dette prøvefelt blev flyttet mod vest for at undersøge, om der var begravelser på kirkens østside. Der
kunne imidlertid ikke påvises begravelser i feltet. I feltets østside lå en stor kampesten op mod den
sydvendte profil i kote 5,29 meter over DVR90 og syd herfor et stenspor, der tilsammen danner et nord-syd
orienteret forløb (A61). Dette er muligvis rester af et stendige, der omkransede kirkegården i
middelalderen. Det sydøstlige hjørne af et sådant dige blev påtruffet ved udgravningen i Algade (ÅHM
6713, A1763). På baggrund af en større mængde kandeskår (X82, X85) i et lag (A90) aflejret op ad
kampestenens østside antages A61 at være anlagt kort før eller i perioden ca. 1250-1400.
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Op mod vestsiden af A61 lå et sandlag med en del mindre sten i overfladen, muligvis rester af en
brolægning (A59). Dette tyder på, at der har været en sti langs digets inderside.
Feltets sydvestlige hjørne var forstyrret af en recent nedgravning, formodentlig lavet ved etableringen af
rampen til kirken.
Midt for den østvendte profil blev taget en boreprøve (A132) fra kote o. 4,94 til ca. 3,80 meter over DVR90.
Prøven viser, at der på området er kulturlag med lidt bevaret organisk materiale. Undergrunden blev ikke
påtruffet.

Felt 25, plantegning. Nord er opad. De to faser af lergulve, A20 og A23, ses med kraftig gul, mens det mulige
ildsted A21 er orange. Aktivitetslaget, A18, der adskiller de to gulvfaser, er brunt. Mod nord ses
brolægningen A25.
Felt 24
4,6 m2, gravet til kote 4,24 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 4,28 - 4,32 meter over DVR90.
Overflade belægning: 4,96 - 5,19 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 68 cm.
Dette felt var præget af recente nedgravninger, men der var bevaret enkelte partier med kulturlag. Langs
feltets sydside var en rest af et kulturlag (A16), muligvis fyld i en eftermiddelalderlig nedgravning, der
indeholdt skår af stjertpotte (X137). Midt i feltet var bevaret en smal øst-vest orienteret stribe kulturlag
(A19), dateret til perioden ca. 1250-1400 på baggrund af glaseret kande (X4, X65). Nordsiden af feltet var
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forstyrret af én stor recent nedgravning. Denne kan muligvis være kanten af et ældre udgravningsfelt, ÅHM
0711, hvis præcise placering ikke er kendt.
I hjørnet mellem den nordvendte og vestvendte profil blev lavet en boreprøve (A128) fra kote ca. 4,26 til
2,30 meter over DVR90. Prøven viste, at der på området er tykke kulturlag med godt bevaret organisk
materiale. Undergrunden blev ikke påtruffet.
Felt 25
6,5 m2, gravet til kote 4,40 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 4,70 - 4,97 meter over DVR90.
Overflade belægning: 5,17 - 5,46 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 42 - 50 cm.
I feltets sydlige del fandtes to på hinanden følgende lergulve (A20 og A23) fra en bygning, der har strakt sig
mod både øst, syd og vest. Gulvlagene var adskilt af et træflisholdigt aktivitetslag (A18), der bl.a. indeholdt
kandeskår (X20, X25, X26) og slagge (X32). En egepæl med en øst-vest orienteret udstemning i midten (A22)
tilhører formodentlig bygningens ydervæg mod syd. Midt på det blotlagte gulv var et lag med brændt ler,
aske, sand og sod, der muligvis repræsenterer et ildsted (A21). I feltets nordlige halvdel fandtes en
brolægning med op til ca. 10 cm store sten lagt i fint gulgråt sand (A25). Belægningen indeholder kandeskår
(X23). Det er uklart, hvorvidt brolægningen er samtidig med huset, eller om den stammer fra en senere
fase. Både bygning og brolægning dateres ud fra kandeskårene til perioden ca. 1250-1400.
Feltets vestside var forstyrret af nedgravningen til muren mod Budolfi kirke.
I hjørnet mellem den nordvendte og vestvendte profil er lavet en boreprøve (A127) fra kote 4,55 til kote ca.
2,73 meter over DVR90. Prøven viser, at der på området er tykke kulturlag med godt bevaret organisk
materiale. Et sandlag, tolket som undergrund, blev påtruffet i kote 2,79 meter over DVR90.
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Felterne 26, 30, 31 og 32 lagt ind over Berggrens kort fra slutningen af 1800-tallet. Nord er opad.
Murpartier er markeret med orange, syldsten med gråt. Man ser tydeligt sammenfald mellem de fundne
bygningsrester og udstrækningen af bygningerne på kortet.
Felt 26
5,9 m2, gravet til kote 3,85/4,06 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 4,15 - 4,45 meter over DVR90.
Overflade belægning: 4,87 - 4,96 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 56 - 75 cm.
I feltet blev gravet til kote 4,06 meter over DVR90 i feltets nordlige del og 3,85 meter over DVR90 i den
sydlige halvdel, dvs. til ca. 80 cm og 110 cm under den nuværende belægning. Feltets østside og det meste
af sydsiden var forstyrret af recente nedgravninger.
Kulturlagene lå højest i det sydvestlige hjørne, hvor øverste lag var et sortbrunt kulturlag (A26), som
indeholdt kandeskår (X10), hvilket daterer laget til perioden ca. 1250-1400. Under dette lag lå flere tynde
horisonter, tolket som gulvlag og smudsflader (A27-A30). Bygningens udstrækning og orientering kan ikke
bestemmes nærmere, men den fortsætter formodentlig både mod vest og syd.
I feltets nordlige halvdel var der kulturlag fra kote 4,15 meter over DVR90, ca. 70 cm under den nuværende
belægning. Her var bevaret det nederste skifte af et nord-syd orienteret murforløb med genanvendte
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munkesten, muligvis fra renæssancen (A14). Murforløbet var blevet anlagt i en nedgravning i et tykt,
grovdelt kulturlag (A13) med hvæssesten (X9) og glaseret kande (X2). Der er formodentlig tale om en rest af
den bygning, der ligger langs vestsiden af Strandstien på Berggrens kort over Aalborg fra slutningen af
1800-tallet. I hvert fald falder murforløbet A14 sammen med denne bygnings østlige langside, og
bygningen, der var af bindingsværk, kan meget vel være anlagt i renæssancen.
Den vestlige del og den vestligste del af feltets sydside, var forstyrret af recente nedgravninger i hele feltets
dybde.
I det nordvestlige hjørne af feltet blev lavet en boreprøve (A129) fra o. kote 4,12 til kote ca. 2,50 m over
DVR90. Prøven viser, at der på området er tykke kulturlag med godt bevaret organisk materiale. Et sandlag,
tolket som undergrund, blev påtruffet i kote 2,57 meter over DVR90.
Felt 27
4,2 m2, gravet til kote 4,80 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 4,80 - 4,96 meter over DVR90.
Overflade belægning: 5,20 - 5,40 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 44 - 60 cm.
I feltets østside var en rest af et gulvlag (A51), overlejret af nedbrydningslag (A52-A54). Der var ingen fund i
lagene, men A51 var anlagt direkte oven på et tykt affaldslag (A47) med kandeskår (X34, gråvare (X90) og
en korroderet mønt, der for nuværende ikke kan bestemmes nærmere (X89). Det er derfor muligt, at gulvet
skal dateres til perioden ca. 1250-1400. Det tykke affaldslag A47 blev skåret af to nedgravninger, A49 og
A50, hvoraf sidstnævnte indeholdt kandeskår (X35).
Midt for den sydvendte profil blev lavet en boreprøve (A131) fra kote o. 4,44 til kote 3,21 meter over
DVR90. Prøven viser, at der på området er tykke kulturlag med godt bevaret organisk materiale. Boret
stødte på en sten 123 cm under feltets bundflade og kunne ikke bore længere. Der blev ikke boret til
undergrund, men de nederste lag begynder at have struktur som byens 1100-1200-tals lag.
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Felt 27, plantegning. Nord er opad. Det middelalderlige kulturlag A47 er brunt. De to nedgravninger, der
skærer laget, A49 og A50, er vist med rødt. Gulvlaget A51 er gult, mens de overliggende nedbrydningslag er
grønne.
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Felt 28, plantegning. Nord er opad. Munkestensmuren A44, partielt afdækket fra det overlejrende
nedbrydningslag A43, markeret med grønt. Det middelalderlige kulturlag A42 og belægningen A121 er
brune, sidstnævnte med grå sten og hvide knogler.
Felt 28
5,8 m2, gravet til kote 4,48 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 4,54 - 4,92 meter over DVR90.
Overflade belægning: 5,24 - 5,29 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 37 - 70 cm.
Felt 28 rummede rester af et to skifter højt murværk sat i munkesten (A44), formodentlig det sydvestlige
hjørne af en bygning. Murværket skal muligvis dateres til middelalder eller renæssance. Det blev overlejret
af et tykt heterogent nedbrydningslag (A43). Murstykket var gravet ned i et affaldslag (A42) med skår af
gråvare (X60, X61, X63), kande (X62) og stentøj (X59) samt et lille pyntebeslag i kobberlegering (X136).
I det nordvestlige hjørne af feltet var rester af en middelalderlig brolægning, muligvis en del af A42. Under
A42 lå et lag af fint sand, sandsynligvis sættelag for brolægning. Samme gælder nok for det ca. 10 cm tykke
lag af fint hvidligt sand (A45), der lå over A42.
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Felt 29
Feltet var placeret oven i en regnvandsbrønd og blev derfor søgt flyttet lidt mod øst, men kom for tæt på to
fjernvarmerør til at give et ordentligt resultat. Det blev derfor opgivet.

Felt 30 set mod syd. I profilen muren A12. I det venstre hjørne den mulige brønd A6/A7. I forgrunden til
højre ses brættet A17 og det brændte lag (A10) til højre herfor.
Felt 30
7,0 m2, gravet til kote 3,99 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 4,13 - 4,35 meter over DVR90.
Overflade belægning: 4,81 - 4,95 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 56 - 77 cm.
Feltets sydside faldt sammen med en fire skifter høj, øst-vest orienteret mur (A12). Denne var sat i
krydsskifte og opført af 1800-tals teglsten, med islæt af ældre teglformater. Murforløbet var del af en
sydvendt gavl på gavlhus/sidehus til Gammeltorv. Huset kendes fra fotos, der viser et bindingsværkshus
væsentligt ældre end murværket (A12), som derfor må tilskrives en reparation eller udskiftning af syld
under bygningen.
I feltets sydøstlige hjørne var en stenkonstruktion af kampesten (A7) lagt i et lerlag (A6). Stenene danner en
kvart cirkel og skal muligvis tolkes som en brønd. I lerlaget blev fundet et stykke gråvare (X12) og et stykke
grønligt rudeglas (X24). Konstruktionen blev overlejret af muren A12.
Nedgravningen med leret (A6) skar et fladedækkende brunt grovdelt lag (A4), der indeholdt en hvæssesten
(X47), gråvare (X42), kandeskår (X33, X39-X41, X50-X52) og stentøj (X49), hvilket daterer laget til mellem ca.
1330 og 1420.
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I laget var lavet en konstruktion med et 64 cm langs nord-syd orienteret bræt, fastholdt af en lille pæl på
vestsiden (A17). Det er usikkert, hvorvidt der er tale om en bygningsdel eller noget andet, men laget på
vestsiden af A17 indeholdt meget brændt lerklining (A10). Der er muligt, at A10 er et brandlag, sekundært
udsmidt i en trækonstruktion (A17). Laget indeholdt desuden gråvare (X6, X14) og kandeskår (X8).
Feltets vestside var ødelagt af den recente nedgravning til muren mod Budolfi kirke.
I hjørnet mellem den sydvendte og vestvendte profil er lavet en boreprøve (A126) fra kote ca. 4,05 til kote
ca. 2,20 meter over DVR90. Prøven viser, at der på området er tykke kulturlag med godt bevaret organisk
materiale. Et sandlag, tolket som undergrund, blev påtruffet i kote ca. 2,25 meter over DVR90.
Felt 31
2,75 m2, gravet til kote 3,80 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 3,87 - 3,97 meter over DVR90.
Overflade belægning: 5,14 - 5,35 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 117 - 127 cm.
Feltet var præget af, at området var blevet kraftigt opfyldt og planeret i nyere tid. Men i bunden af feltet lå
to sten med lidt murrester på fra en 1700-1800-talts bygning. Sandsynligvis bagsiden af den bygning ud til
Gammeltorv, der ses på Berggrens kort over Aalborg fra slutningen af 1800-tallet.
Felt 32
6,1 m2, gravet til kote 3,52 meter over DVR90.
Topkote for kulturlag: 3,54 - 3,64 meter over DVR90.
Overflade belægning: 4,71 - 4,80 meter over DVR90.
Top kulturlag under belægning: 108 - 120 cm.
I felt 32 blev påtruffet et øst-vest orienteret fundament med murrester fra en 1700-1800-talts bygning (A2)
i feltets nordside. Dette stammer fra gårdsiden af den bygning ud til Gammeltorv, der ses på Berggrens kort
over Aalborg fra slutningen af 1800-tallet.
Fundamentet var gravet ned i et kulturlag med kandeskår (X22).
I hjørnet mellem den nordvendte og østvendte profil blev lavet en boreprøve (A130) fra kote ca. 3,48 til
kote ca. 2,30 meter over DVR90. Kun niveau for lag tolket som undergrund er registreret. Dette lå i kote ca.
2,34 meter over DVR90.
Konklusion
Ved forundersøgelsen blev gravet 22 felter. Det ene felt indeholdt kun et recent lag, mens resten indeholdt
kulturlevn fra høj- og senmiddelalder og frem til slutningen af 1800-tallet.
Ved forundersøgelsen blev det påvist, at der i området øst for Budolfi kirke lå velbevarede
bygningskonstruktioner og kulturlag med masser af organisk materiale fra høj- og senmiddelalder mellem
37- 70 cm under den nuværende belægning. Området må være afgravet i nyere tid, med undtagelse af
stykket ud mod Gammeltorv, hvor terrænet i stedet er hævet. Der blev desuden fundet spor efter
bygninger fra middelalder og nyere historisk tid i flere af feltere.
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På pladsen vest for Budolfi kirke var der kulturlag og bygningskonstruktioner fra høj- og senmiddelalder,
ligeledes med velbevaret organisk materiale. Nogle steder 40 cm under belægningen, men området var her
noget mere forstyrret af recente nedgravninger.
Ved forundersøgelsen er der desuden fremkommet oplysninger, der kan være med til at indkredse
udstrækningen af kirkegården omkring Budolfi. Øst for kirken i form af en stenkonstruktion i felt 23, tolket
som en rest af et kirkegårdsdige mod øst. Vest for kirken gennem fund af skeletter i felterne 14 og 17 samt
fraværet af samme i felterne 12, 13 og 16. De øverste begravelser ligger 40 cm under belægningen.
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Fremtidigt arbejde på stedet
Generelt set kan de forundersøgte områder ikke frigives til belægnings- og træplantningsprojektet.
I de viste områder på nedenstående to kort vil kulturlagene blive forstyrret af de kommende
belægningsarbejder, og områderne indstilles derfor til udgravning i det omfang, projektet gennemføres.
Alle plantehuller og brønde indstilles til udgravning i den fulde dybde, de forstyrrer (plantehuller og brønde
inden for områderne fremgår ikke af nedenstående kort). De angivne områder er fraregnet
fundamentsgrøfter til mure ved Lommeparken (P-pladsen øst for Budolfi kirke), byggegrube til koret på
Budolfi kirke, ældre udgravningstracéer og frigivne områder omkring felt 8, 9, 11, 23, 31 og 32.
I alt blev et areal på ca. 1350 m² indstillet til udgravning øst for Budolfi og 4341 m2 vest for Budolfi.

Oversigtsplan over den oprindelige indstilling på etape 1 og 2 øst for Budolfi kirke. Indstillingen er vist med
lilla, ældre udgravningsfelter med lyseblå kant og felterne fra forundersøgelsen med mørkeblå kant og
feltnummer. Nord er opad.
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Oversigtsplan over den oprindelige indstilling på etape 3 - 6 vest for Budolfi kirke. Indstillingen på formodet
kirkegård er vist med grøn, mens resten af indstillingen er markeret med lilla. Forundersøgelsens felter er
markeret med mørkeblå kant og feltnummer. Ældre udgravningsfelter er vist med lyseblå kant. Nord er
opad.
Efter afslutningen af forundersøgelsen er der lavet ændringer i projektet (se den faglige argumentation for
den egentlige arkæologiske udgravning), således at der nu indstilles et ca. 532 m² stort område med
formodet kirkegård og et ca. 3700 m² stort område med andre former for kulturlevn inden for det samlede
projekts etape 1- 6 til en egentlig arkæologisk udgravning; se nedenstående kort. Udgravningen skal kun
finde sted ned til de dybder, som belægnings- og træplantningsprojektet forstyrrer.
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Oversigtsplan over felter og indstillinger efter omlægning af projektet. Det lilla område er formodet
kirkegård, de grønne områder viser andre typer levn. Forundersøgelsens felter er røde. Nord er opad.

Bemærkninger til forundersøgelsens indstillinger mv.
Indstillingen af området i den østlige del af Algade til udgravning bygger på resultaterne fra
kloakudgravningen i 2016-17, ÅHM 6713. To relevante profiltegninger fra denne udgravning har vist
følgende:
På Tegning T1092, tegnet ud for indkørslen til parkeringspladsen, begynder kulturlagene i kote 6,10 meter
over DVR90, mens overfladen her ligger i kote ca. 6,50 meter over DVR90, dvs. at kulturlaget her begynder
ca. 40 cm under belægningen.
På Tegning T1085, tegnet omtrent ud for Strandstien, begynder kulturlagene i kote 4,24 meter over DVR90,
mens overfladen ligger i kote ca. 4,98 meter over DVR90 svarende til, at kulturlagene begynder ca. 74 cm
under belægningen.
I den nordlige del af Jernbanegade er ligeledes brugt koter fra ÅHM 6713. På T0082 lå kulturlagene i kote
5,82 meter over DVR90, mens overfladen/belægningen lå i kote ca. 6,62 meter over DVR90 svarende til, at
kulturlagene begyndte ca. 80 cm under belægningen.
Indstillingen til udgravning i Algade på sydsiden af Budolfi kirke og frem til felt 6 bygger ligeledes på
resultaterne fra kloaktracéet ÅHM 6713 samt fra forundersøgelsen på Budolfi Plads, ÅHM 6295. I den
nordlige del af Budolfi Plads Gade viste to relevante profiler fra ÅHM 6713 følgende:
På T1062 lå toppen af kulturlagene omkring kote 6,62 meter over DVR90, mens overfladen/terræn lå i kote
ca. 6,96 meter over DVR90 svarende til, at kulturlagene begyndte ca. 34 cm under belægningen.
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På T1072 lå toppen af kulturlagene omkring kote 6,72 meter over DVR90, mens overfladen/terræn lå i kote
ca. 7,10 meter over DVR90 svarende til, at kulturlagene begyndte ca. 38 cm under belægningen.
Længere mod vest, ud for Adelgade, viste Boreprøve 2 fra ÅHM 6295, at kulturlagene her begynde ca. 53
cm under belægningen, som lå i kote 7,20 meter over DVR90, dvs. at kulturlaget lå i kote ca. 6,67 meter
over DVR90.
På strækningen fra Vesterbro og øst på til felt 4 og 5 er indstillingen til udgravning primært baseret på
koteangivelser fra kloakgravningen ÅHM 3463. Kloaktracéet blev dengang ikke indtegnet præcist, men
grøften var ca. 2 meter bred på stykket fra Vesterport til Gravensgade, men bredere på stykket fra
Gravensgade frem til Adelgade.
Der gøres opmærksom på, at der på området omkring Budolfi kirke vest for muren til den østligt liggende Pplads og på P-pladsen vest for kirken er et ca. 10-20 cm tykt lag beton under stenbelægningen. Det bør
derfor overvejes, hvordan betonen kan brydes op, så der ikke sker skade på kirken og de omkringliggende
bygninger.
Det bør også overvejes, hvordan selve afgravningen af området kan ske, så entreprenøren ikke kører
direkte på kulturlagene, når belægningerne skal etableres. Et ældre dækaftryk fundet i felt 9 viste tydeligt,
hvordan kulturlag ødelægges af maskintrafik.
Der er ligeledes betondæk over Rakkerens Hule/Vesterport. Denne er en fredet ruin, og der må således ikke
ske ændringer omkring fortidsmindet, uden at Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til det. Ved en
eventuel fjernelse af betondækket bør tages vidtgående hensyn til murværket, således at det ikke tager
skade.
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