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Figur 1: Kortudsnit af ”Højbyen” i Kalundborg. Den røde firkant markerer området for udgravningen.
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Abstract
Ved udgravningen til en fjernvarmeledning i Bispegårdens have blev der fundet spor af flere huse,
som alle har ligget ud til Munkesøgade. Hustomterne, der blev påvist ved undersøgelsen, stammer
fra slutningen af 1200-tallet og frem til 1600-tallet og blev fundet i flere faser. De vigtigste fund af
genstande ved undersøgelsen var en borgerkrigsmønt, keramik fra hele middelalderen og renæssancen samt enkelte personlige genstande, som f.eks. en tenvægt og en spillekugle.

Undersøgelsens forhistorie
Mandag den 25. januar 2010 blev anlægsarbejdet med etablering af en ny fjernvarmeledning til
Bispegården påbegyndt. Ledningen skulle graves fra Rådstuestrædet, et lille stræde mellem
Adelgade og Munkesøgade, under den nuværende havemur og ind gennem bispegårdens have.
Umiddelbart under muldoverfladen i haven kunne der konstateres spor af væsentlige fortidsminder
i form af gamle fundamenter, gulvlag og tykke kulturlag. Anlægsarbejdet blev derfor indstillet.
Dog kunne anlægsarbejdet i området op til Bispegården fortsætte, da der her kunne graves i det
gamle ledningstrace. Traceets nordvestligste del omkring havemuren blev undersøgt med det
samme, således at det var muligt at tilslutte varme til Bispegården. Den øvrige del af
fjernvarmegrøften skulle registreres ved en større arkæologisk undersøgelse.

Figur 2: Udgravningsområdet som det så ud efter anlægsarbejdet var blevet stoppet den 25. januar 2010.

Området omkring Bispegården er af stor kulturhistorisk interesse. Bispegården, Adelgade 6, er en
af Kalundborgs ældst bevarede verdslige bygning. Komplekset har formentlig også omfattet store
dele af det nuværende Adelgade 4, idet en skillevæg i kælderen under Adelgade 6 synes at være

sekundær. Bygningerne synes derfor at være bygget som sammenhørende. En afklaring heraf må
komme ved en senere lejlighed. Første gang de skriftlige kilder beretter om grunden, er da
Roskildebispen Peder Jensen Lodehat, i perioden 1386-1408, købte fire ejendomme eller gårde i
Kalundborg. Om den ældste del af Bispegården var opført, da grunden blev erhvervet vides ikke,
men den ældste del af Bispegården var med sikkerhed opført før 1408. I perioden 1460-80 blev
salshuset, Adelgade 8 - det senere rådhus, opført på hjørnet af Adelgade og Rådstuestrædet. Da
salshuset blev opført, stod der allerede et hus på grunden umiddelbart nord for. Og denne bygnings
sydgavl blev inkorporeret i den nuværende rådstue og ses derfor endnu den dag i dag, i det gamle
rådhus’ nordgavl. Huset har været et gavlhus til Munkesøgade.

Figur 3: I nordgavlen til det gamle rådhus ses aftrykket fra et andet hus. Huset har været et gavlhus til Mnkesøgade og
har været opført før 1460-80, hvor det gamle rådhus blev opført.

Peder Jensen Lodehats skøde nævner som ovenfor beskrevet, at han købte fire gårde, og af de
tidligere ejere af grundene kendes Jens og Arrild Matzenn, Jens Dannemand og Giesken
Herderszen. Vi ved derfor også, at grunden allerede var bebygget i 1300-tallet. De ældste dele af
den nuværende Bispegård er den østlige del, der bestod af to stuer/rum omkring en fælles gang
over en høj kælder. På bagsiden af bygningen var der tilbygget små luder eller udskud, der
fungerede som køkken. Det er antageligt huse af samme karakter, der er fundet rester af i
Bispegårdens have.

Figur 4: Bispegården som den formodes at have set ud omkring år 1500. Den østligste del er den ældste med de to
stuer eller boder på hver side af den gennemgående gang. I vest ses salsbygningen, det gamle rådhus, og på dennes
nordside er et gavlhus markeret. Det er nord for disse bygninger, der er gravet ved undersøgelsen. Efter Ganshorn.

Der er foretaget flere arkæologiske undersøgelser i og omkring Bispegården. I 1969 undersøgte
Nationalmuseet II. afdeling ved Morten Aaman Sørensen de synlige dele af Bispegården for at
lave en bygningsarkæologisk analyse i forbindelse med en restaurering af bygningerne. Det er fra
disse undersøgelser, at Bispegårdens omtrentlige bygningsforløb kendes. Der er dog store mangler
i undersøgelsen.
I 1980-81 blev Bispegården igen restaureret, og i denne forbindelse blev der også bygget et nyt
udhus på den nordøstlige del af grunden. I denne forbindelse blev der fundet fundamenter til en
tidligere bygning, brostensbelægninger, gulvlag og kulturlag. Desuden blev der fundet et større
murret teglstensstik. Teglstensstikket formodes at have indgået i et hus’ gavlkonstruktion, således
at huset var et gavlhus til Munkesøgade. Der blev ikke foretaget en egentlig arkæologisk
undersøgelse af fundet, og stikket er blevet registreret af arkitekt Jørgen Ganhorn.
I Bispegårdens havemur mod Munkesøgade indgår dele af murene fra et tidligere hus, der havde
langside mod Munkesøgade. Umiddelbart vest for den nuværende indkørsel ses rester af murede
nicher fra dette hus. Antageligt også et middelalderhus.
Nord for Munkesøgade blev der i forbindelse med Kalundborghallens opførelse gennemført nogle
få nødregistreringer og opsamling af genstande. Her blev der, helt op til Munkesøstræde, fundet
hustomter og brønde, der kunne dateres tilbage til 1200-tallet. Ved en fjernvarmegravning ved
Adelgade 10 i 2001, sags nr. 07-895, blev der fundet rester af kulturlag og sandafretningslag fra
brostensbelægninger eller gulve.

Figur 5: Bispegården og rådstuen som bygningerne ser ud i dag set fra sydvest.

Det er tydeligt, at der har været stor aktivitet på området siden højmiddelalderen. Ved
undersøgelsen af fjernvarmeledningen var det ønsket at finde ud af mere om bebyggelsen ud til
Munkesøgade samt at skaffe mere præcise dateringer på denne bebyggelse. Desuden var målet at
søge den ældste bebyggelse på stedet.

Administrative data
Kalundborg Museum har gennemført en arkæologisk udgravning af traceet fra en ny
fjernvarmeledning i Bispegårdens Have, Adelgade 6-8, i henhold til Museumsloven §27. Den
betalende bygherre ved anlægsarbejdet er Kalundborg Kommune, Vej, Park og Ejendomme,
Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg, med Leif Hildebrandt som kontaktperson.
Sagens forløb i korte træk:
25. januar 2010: Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af fjernvarmegrøften bliver standset,
da der bliver gjort fund af stenfundamenter, gulvlag og kulturlag.
26. januar 2010: Museet, museumsinspektør Niels Hartmann, bliver kontaktet af Leif Hildebrandt,
Kalundborg Kommune, ang. standsningen.
27. januar 2010: Dele af grøften bliver registreret, således at fjernvarmeledning kan monteres og
Bispegården igen kan få varme. Grundet frost udsættes den arkæologiske udgravning til april
2010.
26. marts 2010: Museumsinspektør Niels Hartmann, Kalundborg Museum, udarbejder og
fremsender budgetforslag til Kulturarvsstyrelsen.
26. marts 2010: Det fremsendte budgetforslag til den forstående arkæologiske undersøgelse
godkendes af Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, ved
konsulent Torben Malm. Herefter fremsendes budgetforslaget til godkendelse hos bygherre,
Kalundborg Kommune, Vej, Park og Ejendomme, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg, v. Leif
Hildebrandt.

12. april 2010: Det godkendte budget modtages retur fra Kalundborg Kommune, Vej, Park og
Ejendomme, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg.
13. april 2010: Udgravningen påbegyndes ved middelalderarkæolog Nanna Holm Bendtsen.
29. april 2010: Traceet frigives til færdigetablering af fjernvarmearbejdet.
Alt administrativ dokumentation befinder sig på Kalundborg Museum under sagsnr. KAM 2010016.

Topografi, terræn og undergrund
Kalundborg ligger nær bunden på nordsiden af Kalundborg fjord i læ af Gisseløretange, der
allerede i tidlig middelalder og måske før dannede gunstige forhold for en naturlig havn på stedet.
Kalundborg er bygget på tre naturlige bakkedrag, hvoraf Højbyen er bygget på den ene. Dette
bakkedrag er ca. 200 m bredt på nord-/sydaksen og 300 meter langt på øst-/vestaksen. I syd
afgrænses bakken af Kalundborg fjord, mens den mod vest tidligere afgrænses af Munkesøen.
Bispegården er placeret omtrent midt i Højbyen mellem Adelgade i syd og Munkesøgade i nord på
et let nordskrående terræn.
Undergrunden blev ikke nået ved udgravningen.

Målesystem
Der blev udsat et lokalt målesystem med udgangspunkt i havemurens vestmur som x-akse og
nordmuren som y-akse. Målesystemet blev udlagt med målebånd. Det var kun de dele af grøften,
der indeholdt arkæologisk interessante spor, der blev indmålt. Koten blev udsat i forhold til den
vestre havemurs udspring umiddelbart over jordoverfladen.

Øvrige data
Udgravningen blev påbegyndt den 13. april 2010 og blev afsluttet den 28. april 2010. I
udgravningen deltog stud. mag. Karen Susanne Lundstoft, museunsinspektør Niels Hartmann og
udgravningsleder cand. mag. Nanna Holm Bendtsen.
Ledningsarbejdet blev udført af Kalundborg Forsyning.
Alle oldsager fundet ved udgravningen samt tegninger og anden dokumentation, er opbevaret på
Kalundborg Museum under J.nr. KAM 2010-016.

Udgravningsmetode
Muldafrømningen blev foretaget af en minigraver, der blev standset, da der fremkom fund af
væsentlige fortidsminder. Grøften havde en bredde på ca. 1 m og en dybde på 80-90 cm. Flere
steder blev der dog kun gravet til en dybde på 60 cm for at undgå fjernelse af tidskrævende
fortidsminder, som f.eks. fundamenter og teglstensgulve. Udgravningen af de forskellige anlæg og
bevarede lag blev foretaget strategrafisk, og der blev systematisk lavet fladetegninger af lagene i
grøften i målestok 1:20. Desuden blev profilerne i grøftens sider registreret og tegnet i målestok
1:20.
Der fremkom en del oldsager ved udgravningen. Alle, med undtagelse af fundamentsten og
teglsten, blev hjemtaget til Kalundborg Museum, hvor de blev nummereret, registreret og nu bliver
opbevaret.

Undersøgelsens resultat
Den lille udgravning i Bispegårdens have gav trods sin ringe størrelse mange og fine resultater.
Dog er det vigtigt at huske på, at grøften kun havde en bredde på 1 meter. Der vil derfor være
nogen usikkerhed om de forskellige bygningers præcise udstrækning.
Resultaterne for undersøgelsen tyder på, at der har ligget tre huse på den undersøgte del af
grunden. Alle tre huse har ligget ud til Munkesøgade. Det østligste og midterste hus kan følges i to
faser, mens det vestligste kan følges i tre faser. Denne forskel i antallet af husfaser skal
sandsynligvis ses i sammenhæng med, hvilken dybde der er gravet ned. Den østlige del af traceet
blev ikke gravet nær så dyb som den vestlige, hvor der skulle graves under havemurens
fundament.
De tre huse fordeler sig nogenlunde således:
Hus 1
På hjørnet af Munkesøstræde og Rådstuestræde. De ældste spor er et brandlag A39 og A27. I
lagene er der store mængder brændt lerklining og trækul og kun en lille mængde dyreknogler og
andet affald. Det ældste brandlag kunne derfor stamme fra et lerklinet hus fra omkring år 1200.

Figur 6: Til venstre ses et fragmenter af lerklining, der blev fundet ved udgravningen af de ældste faser af hus 1. Til
højre ses gavlhusets østligste fungament.

Efter branden blev der bygget endnu et lerklinet hus. Dette hus blev delvist brændt ned og derefter
bygget op igen. Dette hus fungerede i perioden ca. 1200-1250 eller 1300. Gulvene var i første
omgang lerklinede og siden har der været sandgulve - måske med fliser eller brosten. Huset endte
sine dage i en brand, men om denne var forsætlig eller ej står uvist. I perioden 1250-1300 blev der
opført et grundmuret hus på matriklen. Huset var et gavlhus til Munkesøgade. Husets bredde var
ca. 6-7 meter og det lå fra Munkesøgade op til den nuværende rådstue, dvs. en længde på ca. 10
meter. Det grundmurede hus var lagt på svære kampestensfundamenter. Der var kun bevaret et
gulv fra huset og dette var et sandgulv, hvori der formentlig har ligget klinker. Det grundmurede
hus blev revet ned i 1600 eller 1700-tallet.

Hus 2
Bygningen var i de ældste faser placeret umiddelbart op af hus 1. Husets ældste fase er fra midten
af 1400-tallet. Dette hus var opført på fundamenter af store granitkvadre og med mure af tegl. I
huset stod der en kakkelovn, opbygget af grønglaserede pottekakler. At huset, der stod her, havde
en kakkelovn og var opbygget af teglsten vidner om, at det var et fornemt hus og ikke bare en
baggårdsbygning til Bispegården. Huset havde en længde på 6,5 meter, mens bredden ikke kendes.
De ældste dele af huset havde lerstampede gulve, mens den yngste del af husfasen havde
teglflisegulve og toppet brostensbelægning.

Figur 7: Til venstre ses en kakkelovn opmuret af dybe pottekakler, som de så ud i anden halvdel af 1400-tallet. Til
højre ses dele af de brosten der lå i slippen mellem hus 1 og 2 omkring år 1550.

Det efterfølgende hus på stedet blev opført omkring 1550-1600. Dette hus blev bygget en smule
øst for det tidligere hus, således at der blev skabt en lille slippe mellem Hus 1 og Hus 2 - men med
nogenlunde samme bredde. I denne slippe blev der lagt en toppet brostensbelægning. Inde i huset
er der fundet rester af sandgulve, hvori der har ligget teglstensfliser. Huset blev revet ned og
fjernet fra grunden før 1700-tallet, hvor der blev gravet en brønd på stedet.
Hus 3
Den ældste bygning på denne del af grunden blev kun påvist gennem fund af et lerstampet gulv og
et større brandlag. Fjernvarmegrøften blev i den østlige del kun gravet ned i en dybde af 60 cm, da
der her fremkom et meget velbevaret teglstensgulv til det yngre hus. Det er derfor usikkert, hvilket
omfang det ældste hus har haft. Huset var bygget af bindingsværk og med lerklinede vægge. Huset
endte sin skæbne i en brand. Ved udgravningen fremkom flere stykker gråbrændt keramik, der
daterer huset til 1200-tallet.

Efter branden blev et nyt stort hus opført. Bygningen var placeret ca. 13 m øst for den vestre
havemur og havde langsiden ud mod Munkesøgade. Husets længde kendes ikke nøjagtigt, da
bygningen fortsatte ud af den gravede fjernvarmegrøft, men det var minimum 9 meter langt og nok
også længere. Bygningens bredde var 7 m. Huset var grundmuret og opført på granitstensfundamenter. Dele af husets nordmur ses endnu den da i dag og indgår som en del af Bispegårdens
havemur ud mod Munkesøgade. I muren ses således små gemme- eller vinduesnicher. Husets
ældste gulv var et flot teglstensgulv.

Figur 8: Til venstre ses dele af det yngste hus’ fundament. Del højre ses det flotte og velbevaret teglstensgulv.

Teglgulvet lå diagonalt i det rektangulære hus og dannede således et flot mønster. Teglstene var
meget slidte og har formodentlig ligget som gulv i en lang periode. I husets vestlige del var
teglstenene ikke bevarede, kun det lag stenene havde været lagt i. I forbindelse med udgravningen
af gulvet blev der gjort nogle flotte fund bl.a. af ældre keramik ornamenteret med en bølgestreg,
rester af en keramiklysestage, en tenvægt og en borgerkrigsmønt. Fundene i gulvlaget daterer
huset til at være opført i slutningen af 1200-tallet eller i begyndelsen af 1300-tallet. Den
arkæologiske udgravning kan således fastslå, at der var grundmurede huse på Bispegårdens grund,
da Biskop Peder Jensen Lodehat købte den omkring år 1400.
Efter teglstensgulvet var der lagt et gulv af toppede brosten. Dette gulv kunne ikke med sikkerhed
dateres, men formodes først at være blevet lagt i slutningen af middelalderen omkring år 1500.
Huset blev revet ned i 1800- eller 1900-tallet og ses endnu som opført på original 1 kort fra
omkring 1850.

Figur 9: Det yngste hus ses her sammen med Bispegårdens øvrige bygninger. Huset er det øverste af de lyserøde
markeringer.

Udover fundene af de tre hus parceller blev der gravet og boret nogle mindre huller i grøften for at
finde spor af den ældste bebyggelse på stedet. I samtlige boreprøver blev der fundet rester af ældre
kulturlag. I ingen af boringerne blev der fundet undergrund. Det dybeste af borehullerne havde en
dybde på 180 cm under haveflisernes niveau, og selv her var der endnu spor af kulturlag. Der blev
ikke, i den sparsomme jord boreprøverne fik med op, fundet daterende genstande. Området kan
dog med sikkerhed siges at have været bebygget fra starten af 1200-tallet.

Fremtidigt arbejde
Såfremt der i fremtiden skal udføres anlægsarbejde på eller nær Bispegårdens grund, må det
forventes, at der forud skal gennemføres en arkæologisk undersøgelse. På samme måde som det
nok må forventes i den øvrige del af højbyen i Kalundborg.
Ved en eventuel fremtidig undersøgelse vil det være ønskeligt, for en bedre forståelse af
Kalundborgs opståen og tilblivelse, at kunne undersøge de ældste lag på stedet - om ikke andet så i
et mindre felt. Var her mon bebyggelse, før Esbern Snare byggede borg, opstod højbyen med
borgen, eller kom der først bebyggelse i denne del af Kalundborg, da kirken blev opført omkring
år 1200?
Sidst, men ikke mindst, kunne det være interessant at få dateret Bispegårdens ældste bygninger via
naturvidenskabelig vej, for således at kunne fastslå, om det var biskop Peder Jensen Lodehat, der
byggede Bispegården, eller om den allerede stod her, da han købte grunden.

Anlægsbeskrivelser
Anlægsnummer
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Beskrivelse

Fund

Brændt ler rødligt
Stolpehul - mørk brun muld
Nedgravning – ubrændt ler
Mørkt humusfyldt lag. Smudslag på gulv af sandblandet ler.
Fundament til hus 1. Fundamentet har støttet husets østre
langside. Ældre end 1460-80.
Smudslag på gulv. Det samme som A 23.
Sandlag (gulv)
Mørkt humuslag med trækulsnister
Nedbrydningslag

x 2,3

Tegl og stengulv
Mørkt humusfyldt lag
Brosten
Mørkt humusfyldt lag
Moderne grus
Fundament
Lergulv - samme som A 55
Nedgravning mørkt humuslag
Nedgravning mørkt humuslag. Brønd opfyldt i 16-1700tallet.
Leret lag der er ældre end fundament. Nedbrydningslag med
brændt ler, lerklining, dyreknogler og trækulsnister. Laget
består overvejende af humøst sand.
Brandlag nederst i fundamentet
Brandlag muligvis det samme som A 39. Laget består af sort
humøst, let leret sand med lerklining.
Leret fast lag - muligvis det samme som A35
Lyst sandlag under brosten
Leret sandlag under teglsten
Lag af brændt ler
Sandlag
Gult ler
Sandlag, lyst, løst sand iblandet grovere gult sand
Sandforing
Fundament, sten og tegl i fast lermørtel
Lerforing
Lergulv, en del håndstore sten
Nedgravning, en del knogler, husholdningsmuld
Fundament
Lergulv - samme som A 35

x 1,4,5
x 21,22,23,24,25,26

x 27,28
x 9,10,11,12,13,
14,15,16,29
x 7,8,30,36
x 20,69,70,71
x 6,37,38

x 80,81
x 17,46,47,48,49
x 82, 83, 84
x 18, 19, 88, 89, 90,
91, 98
x 31, 32, 33, 34

x 100, 104, 107, 127,
128, 129
x 39, 40, 41, 42, 43

x 35, 66
x 73, 74, 75, 76, 77

x 50, 51, 52, 53

x 67, 68
x 85, 86, 87
x 78, 79
x 44, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 141

56
57

Nedgravning/brosten
Væg/fundament/nedbrydning

58

Fundament/nedbrydning

59
60
61

63
64
65

Lergulv
Interface
Nedbrydningslag med tegl - særligt munke og nonnetagtegl
samt mørtel.
Sandlag af fint lysegult sand. Laget er et afretningslag for en
brolægning.
Brændtler
Humuslag
Brandlag

66
67
68
69

Brandlag
Lerlag
Kalk
Lerlag. Hårdt rødbrændt ler formodentlig en ovn.

70
71
72
73

Humusfyldt lag
Brostenslag/fundament
Lergulv
Stabilgrus/moderne. Med nuværende brolægning op mod
Bispegården.
Stabilgrus. Måske pålagt i forbindelse med den tidligere
fjernvarmegrøft.
Sandlag af hvidt strandsand. Afretning for tidligere
brolægning?
Nedbrydning. Består af mørkegråbrunt humøst omsat
organisk materiale med trækul, tegl og lerpletter.
Nedbrydningslag. Består af mellemgråbrunt humøst omsat
organisk materiale med store mængder tegl, mørtel og
småsten.
Fundament eller brolægning af 15-20 cm i diameter store
sten. Stenene er lagt i mørkegråbrunt humøst omsat organisk
materiale med teglstykker.
Muldhorisont (nuværende)
Muldhorisont
Nedbrydningslag. Bestående af mellemgråbrunt humøst
omsat organisk materiale med en smule tegl og mørtel.
Lergulv/forsegling af fundament. Består af en sej, gul,
kompakt ler.
Teglgulv af munkesten lagt i en ler-/sandblanding. Stenene
ligger alle som løbere i et diagonalt mønster.
Lergulv af fed gul ler med et tyndt smudslag.
Lergulv (samme som A 84). Dog uden sikker stratigrafiske
iagttagelser.

62

74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
84
85

x 72, 142, 143
x (135), 137, 138,
139, 140, 144
x 92, 93, 94, 95, 96,
97

x 54, 55, 56, 57, 58
x 45

x 99, 102, 103, 105,
106, (136)

x 116, (117), 118,
119, 120, 121, 122,
132, 133

x 108, 109, 110

x 111, 112, 113

86
87

88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98

Lergulv af gul, fedtet ler. Lergulvet stammer måske fra det
første hus på stedet.
Omrodet opfyld, gødnings- og affaldslag fra før bebyggelsen
blev stationær på stedet. Laget menes at være dannet i løbet
af 1200-tallet. Laget består af homogent, mørkegråbrunt,
sandet ler med omsat organisk materiale og trækul.
Brandlag af trækul
Brandlag af trækul
Nedbrydningslag
Fundament
Brandlag af trækul
Brandlag med nedbrydningsmateriale bestående af humøst
mørkegråbrunt sandet ler og bygningsrester fra et lerklinet
hus. Samme som A 65.
Lergulv
Lergulv
Omrodet humuslag
Omrodet humuslag

x101, 114, 115

x 130, 131
x 123, 124, 125, 126

Genstandsbeskrivelser
Genstands- Anlægsnummer
nummer
1
23

Art

Beskrivelse

Datering

Legetøj

1300-1400tallet

2

20

Keramik

3

20

Lerklining

4

23

Lerklining

5

23

Keramik

6

31

Keramik

7

29

Glas

Spillekugle af rødt ler med et kryds
på den ene side. Ca. 1,2 cm i
diameter.
Tre stykker keramik. Et stykke
næstenstentøj fra Rhinområdet med
en rødviolet engobe. Skåret er et
randskår og stammer fra en kande
eller stob (1200-1300). De to øvrige
skår er af yngre gråvare (12001450).
Fire fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med.
11 fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med.
Tre skår af yngre gråvare. Det ene er
fra en bund.
To skår af yngre gråvare. Det ene et
randskår med udadsvungen
mundingsrand og det andet et
bugskår der er delvist glittet.
Fem stykker vinduesglas med
krødselklippet kant. Glasset er klart,

1200-1450

Middelalder

Middelalder

1200-1450
1200-1450

Middelalder

8

29

Keramik/kakkel

9
10

28
28

Knogle
Keramik

11

28

Lerklining

12
13
14

28
28
28

Brændt ler
Jern
Keramik/kakkel

15

28

Kridtpibe

16

28

Flise

17

35

Keramik

18
19

37
37

Jern
Kridtpibe

let grønlig.
Et kakkelskår og tre skår af yngre
rødgods - de to med ind- og
udvendigt glasur. Det sidste kun
med indvendigt glasur og udvendige
drejeriller. Skåret er måske fra
samme kar som de fundet i x70.
Kakkelskåret er fra en pottekakkel
og har hvid begitning under grøn
glasur.
Ni dyreknogler.
Tre stykker keramik. Det første er et
mindre fragment af et østersøkar
med streger (1000-1200). Det andet
skår er fra Andenne i det sydlige
Belgien. Skåret er lyst gråt eller
gråhvidt, drejet, tyndvægget,
hårdbrændt gods med udvendig gul
blyglasur (1100-1200). Det tredje
skår er af ældre rødgods med partiel
udvendig blyglasur. Måske dele af
en lysestage eller noget tagtegl
(1200-tallet).
Otte fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med.
Fem stykker brændt ler
Et jern fragment
Syv stykker keramik. To fragmenter
fra grønglaseret pottekakler med en
underliggende begitning (omkring
1500). Et stykke hvid fajance (ca.
1700). Tre skår fra hornbemalede
fade (1600-1700). Det sidste skår er
af rødgods med begitning af pibeler
og invendig blyglasur (1500-1700).
Tre fragmenter af kridtpiber alle fra
pibens hals. Længden på stykkerne
er 2,5 cm, 4 cm og 5 cm.
Fragment af en gulvflise af rødt tegl.
Der er ingen spor efter mønster eller
glasur. (LBT) min 7,5 x min 6,5 x 3
cm.
Otte stykker keramik fra samme fad
af lys lervare der er blevet
importeret til Danmark. Skårene
stammer fra et fad.
To jern fragmenter.
Et stykke kridtpibefragment fra
pibehalsen. 3 cm langt.

1450-1550

Middelalder
1100-1250

Middelalder

Middelalder.
1600-1700

1600-1700

1200-1400

1550-1700

16-1800

20

30

Keramik

21

24

Tegl

22
23

24
24

Knogler
Lerklining/
Brændt ler

24

24

Keramik

25

24

Lerklining

26
27
28
29

24
26
26
28

Jern
Trækul
Jern
Personligt udstyr

30
31
32

29
38
38

Tegl
Knogle
Lerklining

33

38

Lerklining/
Brændt ler

34
35
36

38
42
29

Keramik
Keramik
Kakkel/Keramik

37

31

Jern

38

31

Keramik

Et skår af rødgods med indvendigt
blyglasur.
Seks fragmenter af ”munke og
nonne” tagtegl. Et fragment af en
ubrændt tagsten og et fragment af en
klinke.
12 dyreknogler.
Fem fragmenter af lerklining eller
brændt ler. Alle med mærker efter
de strå leret har været magret med.
På flere af stykkerne ses at
overfladen er blevet strøget/tørret af.
På indersiden er der spor efter de
støjler leret har været fæstnet mod.
Tre skår af yngre gråvare. Det ene er
en rand, de to andre bugskår. På det
ene bugskår der drejeriller.
Ti fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med.
To jernfragmenter
Tre stykker trækul
To jernfragmenter
Forsølvet udkapsel
Teglsten ikke hjemtaget
23 dyreknogler.
32 fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med. På flere af
stykkerne ses at overfladen er blevet
strøget/tørret af.
5 fragmenter af lerklining. Der er
kalkrester på tre af stykkerne. På
flere af stykkerne ses at overfladen
er blevet strøget/tørret af.
Tre skår af yngre gråvare.
Tre skår af hvid fajance.
Tre kakkelskår og et skår af yngre
rødgods med indvendigt glasur. De
to af de tre kakkelskår er fra samme
reliefdekorerede (runde) kakkel
mens det tredje skår er fra en
pottekakkel. Alle har hvid begitning
under grøn glasur.
To jern fragmenter. Det ene en
nagle.
To mindre skår. Det ene af yngre
gråvare og udvendigt glittet (1200-

1450-1550
Middelalder

Middelalder
Middelalder

1200-1450

Middelalder

1700-1800tallet
Middelalder
Middelalder
Middelalder

Middelalder

1200-1450
1600-1800
1450-1550

1400-1550

39

40

Lerklining

40
41

40
40

Knogler
Keramik

42
43
44

40
40
55

Trækul
Jern
Personligt udstyr

45
46
47

62
35
35

Personligt udstyr
Jern
Lerklining

48
49

35
35

Knogle
Personligt udstyr

50

46

Lerklining

51
52
53
54
55
56
57
58

46
46
46
61
61
61
61
61

Keramik
Affald
Knogler
Glas
Jern
Jern
Jern
Keramik

1450). Det andet skår er af majolika
med tinglasur og en blå bemaling
(1400-1550)
75 stykker lerklining. Alle med
mærker efter de strå leret har været
magret med. På flere af stykkerne
ses at overfladen er blevet
strøget/tørret af. To stykker tegl og
et stykke ler med jern.
Syv dyreknogler.
To mindre skår. Det første er af
yngre gråvare og er et randskår. Det
andet er af ældre rødgods med
tørglasur.
Otte stykker trækul
Fire jern fragmenter
Cirkulær knap eller nitte af bronze.
1,5 cm i diameter. Den har flad
bagside og tilspidset forside der
ender i to små firkanter.
Knappenål af bronze.
Syv jernfragmenter bl.a. fra søm.
Et fragment af lerklining med aftryk
af det træ leret har siddet på.
23 dyreknogler.
Håndtag af tak. I den ene ende er der
jernrester fra det redskab, der har
været fæstnet i håndtaget. Håndtaget
er meget slidt. Der er flere savspor
og slidmærker. Midt på håndtaget er
der en gennemboring. Håndtaget har
måske haft en anden primær
anvendelse og er sekundært blevet
brugt som håndtag.
53 fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med. På flere af
stykkerne ses at overfladen er blevet
strøget/tørret af.
Et lille skår af yngre gråvare.
Fragment af kobberlegering.
Seks dyreknogler.
Ni stykker glas fra en flaske.
Jernsøm
Muranker
Jernbeslag.
Tre skår af hvid fajance der er
krakeleret på overfladen (1700tallet) og et stykke yngre rødgods

Middelalder

Middelalder
1200-1450

1500-1600

Middelalder
Middelalder
Middelalder
Middelalder

Middelalder

1200-1450
Middelalder
Middelalder
1550-1800

59

55

Personligt udstyr

60

55

Keramik

61
62
63
64

55
55
55
55

Personligt udstyr
Mønt
Knogle
Lerklining

65
66

65
42

Jern
Kakkel

67

50

Kakkel

68
69
70

50
30
30

Jern
Jern
Keramik/kalkkel

71

30

Kakkel

72
73

56
43

Affald
Mørtel

74

43

Knogle

der er sort på ydersiden og med
indvendig glasur (1450-1550).
Tenvægt. Flad cirkulær tenvægt af
granit.
Ti skår af ældre gråvare, det ene er
fra en bund til et kar og to er med
ornamentik i form af bølgelinier
(omkring 1200). To skår af yngre
gråvare, det ene en rand med lågfals
eller fra en lysestage (1200-1450).
Lille nitte eller beslag af bronze.
Borgerkrigsmønt
Syv dyreknogler.
Otte fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med og støjlemærker i
et enkelt fragment.
Et jernsøm.
Fem fragmenter af pottekakler med
kvadratisk munding. Alle med
untagelse af et skår er grønglaseret
og med en underliggende engobe.
Tre skår fra en pottekakkel med
begitning og grøn glasur. Et af
skårene er fra bunden af kaklen og
er ornamenteret med en blomst lavet
med fingerindtryk.
Et jern fragment.
To jern fragmenter
Fire keramikskår, de tre fra samme
kar af ældre rødgods med blyglasur
og udvedige drejeriller. Karet ser ud
til at have været anvendt som
pottekakkel. Det fjerde skår er af
yngre gråvare og er partielt glittet.
Syv skår fra kakler. De seks
stammer fra grønglaserede
pottekakler med kvadratisk munding
og med en underliggende engobe.
Det sidste skår er fra en formpresset
kakkel ligeledes med grøn glasur.
Fragment af kobberlegering.
Tre stykker mørtel. De to passer
sammen. De må stamme fra
understrygning af et tegltag af
”munke og nonner” tagsten. På
undersiden er der spor af vidjer der
må have været fæstnet til spærene.
Ni dyreknogler.

1300-1500
1200-1450

Middelalder
1280-1420
Middelalder
Middelalder

1450-1550

1450-1550

1200-1450

1450-1550

Middelalder
Middelalder

Middelalder

75

43

Kakkel

76

43

Keramik

77

43

Glas

78
79
80

53
53
34

Jern
Knogler
Kridtpibe

81

34

Keramik

82
83
84

36
36
36

Knogle
Jern
Kridtpibe

85
86
87

52
52
52

Knogle
Jern
Keramik

88

37

Kridtpibe

89
90

37
37

Jern
Keramik

Fire fragmenter fra pottekakler. Den
ene af kakkelfragmenterne er et
randskår uden glasur, de andre tre er
grønglaseret med en underliggende
pibelersbegitning fra pottens sider.
Det ene af de glaseret skår stammer
fra kaklens bund, der har været
dekoreret med en blomst lavet med
fingerindtryk.
Tre skår af ældre rødgods. To ben
fra trebenede potter med glasur og et
skår fra en kande med udvendigt
glasur og fingerindtryk.
Et fragment af glas fra et vindue
med krødselklippet kant.
Tre jernfragmenter
En dyreknogle.
Tre fragmenter af kridtpiber alle fra
pibens hals. Længden på stykkerne
er 2,5 cm og 1,5 cm.
To mindre fragmenter af ældre
rødbrændte keramikskåle. Det ene
med udvendige drejeriller og det
andet med blyglasur.
Fem dyreknogler.
To jern fragmenter
Et fragment af en kridtpibe, 2 cm,
fra pibens hals.
Ni dyreknogler.
To jern fragmenter
Et skår af gråvare fra bunden af et
kar.
10 kridtpibefragmenter. Alle dele
stammer fra pibehalsen, hvoraf to fra
mundingen og et er stykket
umiddelbart inden pibehovedet. Tre
af fragmenterne har ornamentik.
Alle med samme mønster med
prikker og cirkler. 2-4 cm lange.
Syv jern fragmenter
14 stykker keramik i alt. To stykker
fajance fra samme skål (1700-tallet),
tre randskår fra en nederlandsk
kande (13-1400-tallet), seks skår fra
skåle, gryder og fade af yngre
rødgods med indvendig blyglasur
(1450-1550), et mindre skår af yngre
gråvare (1200-1450), to skår af
stentøj fra Siegbrug, det ene er et

1300-1500

1250-1450

Middelalder
Middelalder
1600-1700

1200-1450

Middelalder
1600-1700
Middelalder
1200-1450
16-1800

1300-1700

91
92

37
58

Knogle
Glas

93

58

Personligt udstyr

94
95
96

58
58
58

Affald
Jern
Lerklining

97

58

Keramik

98

37

Kridtpibe

99

65

Knogle

100

39

Keramik

101
102

88
65

Jern
Lerklining

103
104

65
39

Knogle
Lerklining

105

65

Keramik

106

65

Lerklining

107
108

39
77

Trækul
Glas

skår med hank fra en dunk, det andet
et skår fra et højhalset kar med tud
(1300-tallet).
28 dyreknogler.
Et stykke glas måske fra en
lysekrone.
Knivskaft. To stykker træ lagt på
hver side af knivanglen.
Fragment af kobberlegering.
Tre jernfragmenter
Fem fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med.
Ni skår af yngre gråvare, et skår fra
en bund, et randskår, samt to skår
med ornamentik i form af bølgelinie
og lige fuge (1200-1300). To skår af
yngre rødgods med indvendig glasur
fra fad og kande. Det ene er et
randskår (1300-1500).
Et fragment af en kridtpibe, 3 cm,
fra pibens hals.
Et stykke bearbejdet knogle. Det er
resterne fra en mellemhåndsknogle
(Metacarpus) fra en ko. Den øvrige
del af knoglen er blevet brugt til
noget benskærearbejde.
Et skår af yngre gråvare (12501450)
To jernfragmenter
35 stykker lerklining fra en ovn.
Flere af stykkerne har støjlemærker
og spor efter udglatning.
To dyreknogler.
Ni skykker lerklining fra en brændt
bygning. Lerkliningen har været
presset op på nogle træplanker og
leret har været fyldt med strå.
Syv skår af yngre gråvare. Alle er
håndopbygget, men er tørret af for at
ligne at de var drejet. Magringen er
delvist fin og kartykkelsen medium.
På to af skårene er der en enkelt
indridset streg på ydersiden.
Tre fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leren har
været magret med.
Et stykke trækul
Uidentificerbart stykke glas.

Middelalder
Middelalder
Middelalder

1200-1500

1600-1700
Middelalder

1250-1450
Middelalder

Middelalder
Middelalder

1200-1300

Middelalder

-

109
110

77
77

Jern
Keramik

111

78

Keramik

112

78

Lerklining

113
114

78
88

Jern
Keramik

115
116
117
118

88
69
Ved A69
69

Produktion
Kobberlegering
Kobberlegering
Knogle

119

69 (øst)

Lerklining

120

69 (øst)

Knogle

121

69

Keramik

122
123
124
125

69 (øst)
98
98
98

Jern
Jern
Knogle
Keramik/kakkel

To jernfragmenter
Syv skår, hvoraf fem er af yngre
gråvare og to er af ældre rødgods.
Gråvaren er fint magret og
hårdsbrændt samt partielt glittet. De
to skår af rødgods stammer fra
kander og på det ene er der bevaret
udvendigt glasur.
To skår af yngre gråvare. Det ene er
en hank med cirkulært tværsnit.
Hanken stammer fra en kande. Det
andet skår et fra bugen af en kande
eller kar. På skåret er der udvendige
drejeriller.
Fire stykker lerklining. To af
stykkerne stammer fra en lerklinet
bygning, mens de andre to kan
stamme fra en ovn eller en bygning.
Et jernfragment. Måske en lås
Fire keramikskår. Tre af skårene er
af yngre gråvare, hvoraf det ene er
fra et fad med ombukket bølgerand
(omkring 1300).
Det sidste skår er fra en kande med
udvendig glasur og drejeriller (13001350).
Forglasset sand.
Fragmenter af kobberlegering
Fragmenter af kobberlegering
Fragment af ribben fra en hest eller
ko.
13 fragmenter af lerklining. På flere
af stykkerne ses at overfladen er
blevet strøget/tørret af eller fra
støjler. Stykkerne stammer fra en
ovn.
Ti dyreknogler. Enkelte er grønne da
de er fundet sammen med
fragmenter af metal.
To skykker yngre gråvare. Det ene
et bugskår, og det andet et randskår
fra et kar med udadsvunget rand.
Begge skår er groft magret med
hårdt brændt.
Et jernfragment.
Fem jernfragmenter. Måske jernsøm
Ni dyreknogler.
Et hankfragment fra en kande med
udvendig tørglasur. Hanken er rund i

1200-1300

1200-1450

Middelalder

1300-1350

Middelalder
Middelalder
Middelalder
Middelalder
Middelalder

Middelalder

1200-1300

Middelalder
Omkring
1400

126

98

Lerklining

127

39

Keramik

128

39

Knogler

129

39

Lerklining

130
131

97
97

Knogle
Keramik/kakkel

132
133

69 (vest)
69 (vest)

Knogle
Lerklining

134
135

Løsfund
Løsfund
v. A57
Løsfund
v. A65
57

Jern
Jern

tværsnit. Det andet skår er af
rødgods med begitning og glasur
(1250-1350). Formentlig en
reliefdekoreret kakkel (1400-1500).
Fire fragmenter af lerklining. Alle
med mærker efter de strå leret har
været magret med.
Fem skår hvoraf de fire er yngre
gråvare. De tre af de gråbrændte
stykkerne er håndopbygget med
udvendig beklastning men hårdt
brændt. De må stamme fra en
hjemmeproduceret kande. Det fjerde
gråbrændte stykke fra bunden af en
kande med fingerindtryk. Det sidste
stykke keramik stammer fra en
højtdekoreret kande fra det
nordflamske område. Kanden har
haft en gulgrøn glasur med pålagte
grønglaserede lister.
To stykker knogler fra hest eller ko.
Det ene er bearbejdet i form af
oversavning.
Tre stykker brændt lerklining med
aftryk fra strå.
To dyreknogler.
Fem skår af keramik. De fire af
skårene er fra en pottekakkel med
begitning og grøn glasur. To af
stykkerne stammer fra kaklens bund
og ornamenteret med en blomst
lavet med ingerindtryk (omkring
1400). Det femte skår er sort stentøj
eller næstenstentøj og stammer fra
bunden til en stob eller kande
(omkring 1300).
16 dyreknogler.
4 fragmenter af lerklining. På flere
af stykkerne ses at overfladen er
blevet strøget/tørret af eller fra
støjler. Stykkerne stammer fra en
ovn.
Syv jernfragmenter
Et jernfragment.

Jern

Et jernfragment.

-

Keramik

Syv skår, hvoraf de seks er yngre
gråvare, det ene et randskår. Det
sidste stykke keramik er et randskår

1250-1350

136
137

Middelalder

1200-1300

Middelalder

Middelalder
Middelalder
1300-1400

Middelalder
Middelalder

-

138

57

Glas

139

57

Lerklining

140
141
142
143
144
145

57
55
56
56
57
40

Jern
Trækul
Kobberlegering
Jordprøve
Knogle
Lerklining

146
147
148
149

38
69
57
69 (vest)

Trækul
Jordprøve
Affald
Keramik

150

Løsfund
v. A65

Jern

fra en flamsk kande.
To stykker uidentificerbare stykker
glas
To stykker lerklining med
støjlemærker
Et jernfragment.
Et stykke trækul
Fragmenter af kobberlegering
I jordprøven er der bevaret frø
32 dyreknogler.
Seks stykker brændt lerklining med
aftryk fra strå.
Et stykke trækul
Jordprøve fra laget.
Et stykke kobberlegering
Et lille skår fra Andenne i det
sydlige Belgien. Skåret er lyst gråt
eller gråhvidt, drejet, tyndvægget,
hårdbrændt gods med udvendig gul
blyglasur.
Et fragment af jern.

Tegningsliste
Tegnings nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Beskrivelse
Anlægsbeskrivelser
Fladetegning af den østligste del af fjernvarmegrøften, niv. 1
Fladetegning af den østligste del af fjernvarmegrøften, niv. 2
Fladetegning af den østligste del af fjernvarmegrøften, niv. 3
Fladetegning af den østligste del af fjernvarmegrøften, niv. 4
Fladetegning af den vestligste del af fjernvarmegrøften, niv. 1
Fladetegning af den vestligste del af fjernvarmegrøften, niv. 2
Fladetegning af den vestligste del af fjernvarmegrøften, niv. 3
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