
 

 
Lars Pagh, 19. december 2016 

 

HOM 2068, Kirkegyde 8-10 

 
Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens Sogn, Horsens Bygrunde Ejerlav, matrikelnr.: 680 
 
Sted-SBnr.: 160303 -       
 

 

  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Horsens Museum har på baggrund af en forundersøgelse foretaget en arkæologisk 
udgravning i gården til Kirkegyde 8-10 i Horsens forud for terrænregulering og 
opførelse af nyt baghus. Arealet ligger syd for kirkegårdsmuren til 
Franciskanerklosterkirken i Horsens og har hørt til klostrets grund i middelalderen.  
Forundersøgelsen viste ikke væsentlige fortidsminder i de øverste lag, der vedrører 
terrænregulering. Til baghusets fundament blev der gravet ned til 80 cm under 
terrænreguleret niveau, og her blev der til gengæld fundet kalksten og lag af brændt 
og knust kalk, der er spor af den proces, hvor man fremstiller mørtel. Desuden blev der 
fundet fragmenter af middelalderlige teglsten, keramik samt fragmenter af stærkt 
varmepåvirkede teglsten.  
Ved udgravningen blev der registreret kompakte kalklag, der tyder på 
mørtelfremstilling i mindst tre faser. Desuden fremkom der i fladen et lag af 
munkesten, der var temmelig medtaget, men som må være et gulv i et hus, der 
overlejrede resterne af mørtelfremstilling. Under kalklagene var der middelalderlige 
kulturlag med fund af keramik. Der blev ikke gravet til undergrund, men det ældste 
registrerede lag var et mørkt, kompakt og fugtigt lag, formentlig et vækst- og 
udsmidslag fra vikingetid eller tidlig middelalder. 
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Fig. 2. Baggården til Kirkegyde 8-10 under forundersøgelsen. I baggrunden ses Klosterkirken, der i middelalderern 
hørte til Franciskanerklostret i Horsens. 
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Undersøgelsens forhistorie  
Sagen HOM 2068 går tilbage til 2005, hvor Horsens Museum fik en henvendelse om en mulig 

nedrivning af ejendommen Kirkegyde 8-10, der er en sammenbygning af to huse, der kendes fra 

skriftlige kilder i slutningen af 1700-tallet, hvor de kun var et stokværk højt. Dele af bindingsværket kan 

godt være ældre, måske fra 1600-tallet.  

 

Nedrivningen blev – heldigvis - aldrig til noget. Huset er siden restaureret af nuværende ejer Ove 

Sørensen, der i november 2015 kontaktede Horsens Museum vedr. nedrivning af det gamle baghus og 

opførelse af et nyt. I den forbindelse ønskede man om muligt også at terrænregulere, så det nye baghus 

ville komme ned i niveau med forhuset.  

 

Administrative data 
Den arkæologiske forundersøgelse blev lavet i maj 2016. Horsens Museum lavede et 

forundersøgelsesbudget på 12.421,81 kr. ekskl. moms, som bygherre godkendte d. 12. maj. Arealet 

ligger inden for kulturarvsarealet for det ældste Horsens, og bygherre indgik en frivillig aftale og 

budgettet skulle ikke til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen. På baggrund af forundersøgelsen 

kunne Horsens Museum frigive arealet ned til kote 2,30 DNN og udarbejdede samtidig et budget på 

39.905,50 kr. ekskl. moms for en udgravning af den del af kulturlagene under denne kote, der ville blive 

berørt af anlægsarbejdet til det nye baghus. Dette budget blev godkendt som frivillig aftale af bygherre i 

begyndelsen af august 2016, og udgravningen blev foretaget i perioden 12.-18. august 2016.  

  

Bygherre:   Ove Sørensen, Kirkegyde 8-10, 8700 Horsens 

Entreprenør:  John Kjær, Hundslund 

Sagsbehandling,  

 Horsens Museum: Lone Seeberg 

Udgravningsleder: Lars Pagh 

 

Sagens akter, dokumentation og korrespondance findes på Horsens Museum under journalnummeret 

HOM 2068.   

Topografi 
Det forundersøgte og udgravede areal ligger i det ældste Horsens på det nederste af en sydvendt 

skråning. Formentlig har arealet oprindeligt været strandeng umiddelbart nord for det sted, hvor 

Bygholm Å løb ud i Horsens Fjord. Det ligger inden for den 4 ha store befæstede plads i vikingetiden, 

der tolkes som en anløbs- og sæsonhandelsplads, der senere blev en del af den befæstede by i 

middelalderen, hvor den voksede mod vest. Arealet ligger lige syd for kirkegårdsmuren til 

Klosterkirken, der i middelalderen var en del af Franciskanerklostret i Horsens, grundlagt 1261. Arealet 

ligger lige syd for hjørnet af øst- og sydfløjen af det nedrevne, firfløjede klosteranlæg og øst for en 

udløberfløj, der fra klostrets sydfløj udgik vinkelret mod syd og formentlig havde gavl helt ned mod 

åen. Klostrets centrale dele med udløberfløj er kendt arkæologisk, men der har ikke tidligere været 

gravet på dette areal, der formodes at have hørt til klostrets grund i middelalderen. 
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Udgravningsmetode og målesystem 
Forundersøgelsen relaterer sig til to forhold. For det første om der var væsentlige fortidsminder i de 

øverste jordlag, der ønskedes fjernet i forbindelse med en terrænregulering, der skulle bringe hele 

gården i niveau med forhuset. For det andet om der var væsentlige fortidsminder i en dybde på 80 cm 

under det terrænregulerede niveau, de steder, hvor der planlagdes et fundament til et nyt baghus.  

 

Forundersøgelsen blev lavet som 3 små felter på 1 x 1 m med prøvehuller samt en smal grøft (A), hvor 

der i forvejen var en recent forstyrrelse til rørlægning. Forundersøgelsen blev gravet i hånden. Prøvehul 

B blev lagt vest for baghuset, hvor der blev gravet ned til det projekterede terrænregulerede niveau. 

Prøvehul C og D blev lagt umiddelbart inden for det gamle baghusfundament og gravet ned i 80 cm 

under terrænreguleret niveau. 

 

 

 

Udgravningen blev foretaget med minigraver under overvågning af arkæolog Lars Pagh. Her blev der 

gravet ned til et niveau 80 cm under terrænreguleret niveau i hele  

  

I forbindelse med en arkæologisk forundersøgelse og udgravning af kulturlag, er det både de lodrette 

profiler i prøvehullerne og ved feltgrænsen samt den horisontale flade, der bliver registreret. Her bliver 

alle iagttagede strukturer ridset op og forsynet med et hvidt manillamærke med anlægsnummer. 

Prøvehuller, målepunkter i profilerne samt fladen er efterfølgende indmålt med højpræcisions-GPS, 

Fig. 3. Oversigt over felter. Grøft A havde bygherre selv gravet ned til terrænreguleringsniveau. Prøvehul B, C og D er 
1x1 m. B er gravet til terrænreguleringsniveau, C og D til 80 cm under dette. Desuden er omridset af fundamentet til 
det gamle baghus markeret.  
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Trimble R8 i projektion UTM Zone 32 ETRS89. Profiler og flade afrenses med graveske, fotograferes, 

tegnes i forhold til målepunkterne og beskrives. Genstande indsamles og registreres.  

 

 
  Fig. 4. Kirkegyde 8-10 på ortofoto. Matriklen er markeret med gul streg og forundersøgelsens udgravningsfelter og –

grøft med rødt. Foroven ses Klosterkirken, forneden Åboulevarden, der stort set markerer åens oprindelige forløb, 
selvom åen nok har haft et lidt nordligere forløb netop her ved Kirkegyde, hvor åbrinken formodes at have befundet sig 
lige nord for gårdfacaderne på Åboulevardens husrække.  
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Undersøgelsens resultater 
Ved forundersøgelsen er der i grøft A og prøvehul B kun fundet recente, efter-reformatoriske lag. I 

prøvehul C og D blev der - ned til det niveau, der skulle terrænreguleres - ligeledes kun fundet recente 

og efter-reformatoriske lag.  

 

I prøvehul C og D blev der i lagene under terrænreguleringsniveau og ned til 80 cm under dette fundet 

middelalderlige kulturlag. I prøvehul C blev der ikke fundet konstruktioner men forskellige 

nedbrydningslag/opfyldningslag samt en horisont af kalksten. Isoleret set var det usikkert, om lagene i 

prøvehul C udgjorde væsentlige fortidsminder, men det må de siges at gøre, set i sammenhæng med 

hvad der blev fundet i prøvehul D.  

  

I prøvehul D, længst mod øst på arealet, blev der fundet væsentlige fortidsminder i form af kalksten og 

lag af brændt og knust kalk, der er spor af den proces, hvor man fremstiller mørtel (fig. 5). Kalksten 

forekommer ikke naturligt i området, og det er et materiale, som man formentlig har fået sejlet til 

Horsens. Der er ikke så meget tvivl om, hvordan fremstillingen af mørtel er foregået. Man har brændt 

kalkstenene i ovne eller miler, hvorefter man har knust kalken. Endeligt har man tilsat sand og vand. 

Der har været brugt store mængder mørtel til et stort byggeri som Franciskanerklostret i Horsens. Man 

har imidlertid ikke så meget kendskab til, i hvor høj grad hele processen er foregået ved det enkelte 

byggeri. I forbindelse med de danske middelalderklostre er det kun sparsomt belyst, og det er kun ved 

Øm og Tvilum, at man hidtil har fundet spor af processen. Fundet i Horsens er altså et væsentligt 

supplement til vores viden på dette specifikke område. 

 

Både i prøvehul C og D er der 

desuden fundet rigtig mange 

fragmenter af teglsten, her i blandt 

munkesten og middelalderlige 

tagtegl, såkaldte munke og 

nonner, samt keramik og 

dyreknogler. Desuden er der i 

prøvehul D fundet fragmenter af 

stærkt varmepåvirkede og 

forglassede teglsten samt 

fragmenter af støbeforme. Det må 

tolkes som spor af en form for 

ovn, måske til kalkstensbrænding, 

men også spor af en eller anden 

støbeproces, som ikke kan 

bestemmes nærmere. 

 

Udgravningen bekræftede mange 

af antagelserne fra forundersøgelsen. De øverste lag, der blev gravet væk med minigraver, var 

nedbrydningslag med masser af teglstensfragmenter og må dateres til efter reformationen, hvor klostret 

Fig. 5. Prøvehul D set mod nord. Det hvide kalklag ses tydeligt, og midt i 
hullet ses den store kampesten. I bunden var der et kompakt, mørkegråt, 
fugtigt lag, der hurtigt blev dækket af indtrængende vand. 
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som sådan blev nedlagt, og hvor bygningerne efterhånden blev nedrevet. Under disse lag fremkom et 

lag eller en belægning af munkesten (A30), som var temmelig forvitrede og medtagne (fig. 6). 

Belægningen var bevaret over ca. 2 x 2,5 m i fladen, hvilket ikke var dens oprindelige fulde omfang. De 

bedst bevarede munkesten var i den centrale del og lå pænt i forbandt på den flade side. Ellers var 

stenene mere eller mindre forvitrede og ødelagte og det kunne ikke afgøres, om de var lagt i forbandt. 

På baggrund af den bevarede del af munkestensbelægningen kan det dog afgøres med ret stor 

sikkerhed, at stenene har dannet et mønster, der har været orienteret i en vinkel på ca. 45 grader i 

forhold til bygningens formodede orientering, hvis ellers den har haft samme orientering som kirken og 

de øvrige klosterbygninger. Som nordlig afgrænsning af munkestensbelægningen var der sat nogle 

munkesten på højkant med netop denne øst-vestlige orientering. De må have indgået i en konstruktion, 

som dog ikke kan bestemmes nærmere. Måske en væg eller ovn.  

 

 

 

Til at begynde med var tesen, at munkestensbelægningen udgjorde gulvet i en større ovnkonstruktion – 

måske en teglovn, der også var blevet brugt til at brænde kalk til mørtelproduktion. Der var dog ikke 

nogen varmepåvirkning at se på stenene, og tolkningen må snarere være, at der er tale om et gulv af 

munkesten i en grundmuret middelalderlig bygning. I nedbrydningslagene over gulvet var der fund af 

Fig. 6. Udgravningsfeltet hvor der blev gravet ned til en flade 80 cm under terrænreguleret niveau, set fra vest. 
Munkestensbelægningen ses centralt mod øst.  
Det hvide kalklag ses sydvest og vest (til højre) for belægningen. I profilen til venstre ses en hvid kalkhorisont, der 
formentlig har været sammenhængende med den i fladen. 
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stærkt varmepåvirkede teglsten, som også registreret i forundersøgelsen. Det kunne tyde på, at 

bygningen var brændt, men sammenholdt med, at der også er fundet stærkt varmepåvirkede og helt 

forglassede munkesten og andre formsten af tegl, kunne det også tyde på, at der i nærheden har været 

en teglovn. Det kunne udgravningen dog desværre ikke bekræfte entydigt. 

 

Under bygningen var der bevaret kompakte 

lag af kalk, der dermed er ældre en bygningen. 

I forundersøgelsen var der registreret kalklag i 

både prøvehul C og især D, hvor det var 

meget kompakt. Udgravningen viste, at disse 

kalklag var temmelig udbredte og befandt sig 

i tre, adskilte lag, der må tyde på mindst tre 

faser. Lagene bestod af hvidt og nogle steder 

lyst grågult, porøst, smuldrende men alligevel 

ret kompakt og lidt fedtet kalk. Lagene tolkes 

som brændt kalk, der har været knust og 

læsket som en del af den proces, hvor man 

fremstiller mørtel. Indlejret i lagene var der 

også en hel del hele eller fragmenterede 

kalksten. Der må altså være tale om 

læskningspladsen, som formentlig har været 

lige i nærheden af den ovn, hvor kalken er 

blevet brændt, hvilket passer godt med 

ovenstående antagelse af, at der har været en 

teglovn i nærheden. Det kunne ikke 

umiddelbart vurderes om der var iblandet 

tilslagsmiddel (sand eller grus). 

Læskningspladsen har formentlig været et 

afgrænset område, hvor den brændte kalk er 

blevet læsket direkte på den bare jord, hvor 

man har rørt rundt i kalken. De registrerede 

kalklag må være udtryk for, at man har ladet 

det nederste ligge tilbage så man ikke fik jord i 

mørtlen. Man har til et klosteranlæg brugt 

meget store mængder af mørtel, ikke mindst 

som fyldmateriale i kassemurene. Det er oplagt, at håndteringen af kalken er foregået tæt ved åhavnen, 

hvortil man kunne transportere råmaterialet med skib, direkte fra f.eks. Djursland, hvor Øm Kloster 

ejede en kalkbrydningsplads. Lagene må dateres bredt til klostrets funktionstid mellem 1261 og 

1520’erne. Der har været mindst fem større byggefaser i klostrets historie. 

 

Fig. 7. Plantegning af fladen. Det orange lag er 
munkestensbelægningen og skraveringen viser den omtrentlige 
orientering af belægningen. Den stiplede linje viser bygningens 
formodede afgrænsning mod nord og vest. Den hvide farve 
viser kalklaget og den sorte farve er prøvehul D. 
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Fig. 8. Udsnit af nordprofil af grøft til rør mellem forhus og baghus (uddybning af forundersøgelsens grøft A). Flere lag af 
kalk (A26, A47, A51, A52 – understreget med rødt) tyder på fremstilling af mørtel i mindst tre faser. Mellemliggende 
lag tyder på opfyldning/afretning mellem faserne. Munkestensgulvet A30 er lagt efter den yngste mørtel-fase.  

Under kalklagene blev der registreret middelalderlige kulturlag med fund af keramik, blandt andet 

kandeskår af blyglaseret rødgods. Lagene dateres til 1200-1400-tallet. Der var ikke nogen 

konstruktioner at se i disse lag, der kun kunne registreres i feltets nordlige del. Lagene faldt mod syd ind 

under kalklagene. 

 

 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Undersøgelserne er afsluttet på stedet, og arealet frigives til videre anlægsarbejde. Skulle der, mod 

forventning, fremkomme fortidsminder under anlægsarbejde i det frigivne område, skal arbejdet 

indstilles og Horsens Museum kontaktes. Udgifterne til en evt. nødvendig undersøgelse påhviler da 

Kulturstyrelsen, jf. museumslovens bestemmelser. 

 
Hvis der skal foretages anlægsarbejder i fremtiden, der kommer ned i uforstyrrede kulturlag, er der stort 
potentiale for at supplere vores viden. Det er absolut et område, der har meget høj prioritet. 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 14-12-2016  

A1 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nutid 

    

A2 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nutid 

    

A3 Kulturlag Kulturlag Middelalder-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A4 Bygning 1-skibet hus Nyere tid 

(1661 - )-

Nutid 

    

A5 Lag Fyld i 

nedgravning 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A6 Kulturlag Udsmidslag Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A7 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A8 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A9 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 
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(1500-tal) 

A10 Lag Lag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A11 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A12 Kulturlag Kulturlag Vikingetid-

Yngre 

Middelalder 

(1250 - 

1535) 

    

A13 Lag Fyld i 

nedgravning 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A14 Kulturlag Udsmidslag Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A15 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A16 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A17 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 
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A18 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A19 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A20 Kulturlag Kulturlag Vikingetid-

Yngre 

Middelalder 

(1250 - 

1535) 

    

A22 Kulturlag Kulturlag Middelalder-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A23 Kulturlag Kulturlag Middelalder-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A24 Kulturlag Kulturlag Middelalder-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A25 Kulturlag Kulturlag Middelalder-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A26 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A27 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 
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(1500-tal) 

A28 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A29 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A30 Bygningsdel Gulv Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A31 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A32 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A33 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A34 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 
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A35 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1400-tal) 

    

A36 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1400-tal) 

    

A37 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A38 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid-Nutid     

A39 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A40 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A41 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A42 Kulturlag Kulturlag Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 
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A43 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A44 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A45 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A46 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A47 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A48 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A49 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A50 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 
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(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

A51 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A52 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A53 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A54 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A55 Kulturlag Kulturlag Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

    

A56 Kulturlag Kulturlag Vikingetid-

Yngre 

Middelalder 

(1250 - 

1535) 
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 Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 14-12-2016   

A3 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Heterogent lag af lyst gulbrunt ler. Ret sammenhængende men alligevel ikke helt kompakt. Indeholdt en hel del mørke 

pletter og fragmenter af tegl. Tolkes ikke som gulv men alligevel en markant horisont i nedbrydningslaget. 

   

A4 

Bygning, 1-skibet hus, Nyere tid (1661 - )-Nutid 

Tomt efter nedrevet baghus. 

   

A5 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld i nedgravning til fundament til nedrevet baghus (A4). Heterogent let leret sand fyldt med teglfragmenter, 

teglbrokker, TK, keramik, jern mm.  

   

A6 

Kulturlag, Udsmidslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem/mørkt gråbrunt sandet ler. En del teglfragmenter, TK, få dyreknogler og keramik. 

Kulturlag/affaldslag uden særlig aktivitet. 

   

A7 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent lag af mørkt gråbrunt sandet ler fyldt med teglbrokker og -fragmenter og kalkfragmenter. 

   

A8 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkt gråbrunt, let humøst, sandet ler. Få nister af tegl og TK. 

   

A9 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkegråt, humøst, sandet ler. Enkelte nister af tegl og kalk. 
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A10 

Lag, Lag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Linse af groft, lyst, gulbrunt sand. 

Tegninger:   

 

   

A11 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Som A9. 

   

A12 

Kulturlag, Kulturlag, Vikingetid-Yngre Middelalder (1250 - 1535) 

Homogent mørkt gråsort sandet ler. Virker meget kompakt, lidt fedtet og meget fugtigt. Indtrængende vand dækkede 

efter få timer halvdelen af laget. Et "lortelag" med potentiale til bevaret organisk materiale. 

   

A13 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent, som A5. 

   

A14 

Kulturlag, Udsmidslag, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem-mørkt, gråbrunt, sandet ler. En del teglfragmenter, dyreknogler, keramik, få kalstensfragmenter. 

   

A15 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler. Mange teglfragmenter, munkesten, tagtegl og mange kalkstensfragmenter. 

Også fragmenter af støbeform. 

   

A16 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Lag af kalksten, uordentligt lagt men spredt over hele fladen i prøvehullet. 

   

A17 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Ret kompakt lag af grågult-hvidt kalk. Porøst, smuldrende men alligevel ret kompakt kalk. Tydeligt afgrænset. Tolkes 

som spor af mørtelfremstilling. 
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A18 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkt gråbrunt sandet ler. Mange teglfragmenter, ret store munkestensfragmenter, fragmenter af stærkt 

varmepåvirket formtegl, forglasset i forskellig grad. Også en hel del kalkstensfragmenter og få stykker TK. 

   

A19 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Som A18, dog med lidt højere indhold af kalksten. 

   

A20 

Kulturlag, Kulturlag, Vikingetid-Yngre Middelalder (1250 - 1535) 

Homogent mørkt gråsort sandet ler. Fugtigt og fedtet og med indtrængende vand. Formentlig samme som A12. 

   

A22 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Heterogent mellemgråbrunt sandet ler. Indeholder rigtig mange fragmenter og nister af varmepåvirket ler 

(lerklining/ovnkappe?). Desuden en hel del fragmenter af tegl samt en del nister og små klumoer af porøst kalk, 

formentlig brændt. 

   

A23 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler. Indeholder en hel del teglfragmenter samt en del kalknister og TK-nister og 

små stykker TK. 

   

A24 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Fyld som A23, dog med en hel del små og store fragmenter af munkesten og enkelte brændte kalksten. 

   

A25 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Som A24, dog med en hel del brændte kalksten og pletter med porøst kalk. 

   

A26 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 



 

Side 20 af 25 

 

Ret homogent lag af porøst, lidt fedtet kalk samt en del klumper/stykker af kalk. Samme lag som A17 fra 

forundersøgelsen. 

   

A27 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler. Indeholder en del TK-stykker og -nister, lidt fragmenter af tegl og få 

klumper/stykker af kalk. 

   

A28 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Som A27, dog med en hel del fragmenter af munkesten men uden kalk. 

   

A29 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler. Indeholder en del TKN, teglnister og kalknister. Også få teglfragmenter. 

   

A30 

Bygningsdel, Gulv, Yngre middelalder (1300-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Konstruktionslag af tegl. Munkesten der ligger delvist ordentligt side om side i forbandt med fladen opad. 

Orienteringen på de pænt lagte sten er omtrent NØ-SV hvilket afviger ca. 45 grader i forhold til orienteringen på 

kirken og de øvrige klosterbygninger. Mellem partierne med pænt lagte sten er der også teglsten, men her er de 

porøse og smuldrede. Der er formentlig her tale om ødelagte munkesten. Det er også overvejet at det kunne være 

nedstyrtet materiale fra en væg eller ovnkappe, men det regnes ikke for sandsynligt. Mod N er der nogle munkesten, 

der står på siden, nogle af dem i forlængelse af hinanden. De må være en del af en konstruktion, der delvist er væltet. 

Måske en væg eller en mindre ovn. Tolkningen af hele konstruktionen er usikker. Der er tale om et gulv af munkesten, 

sandsynligvis fra en bygning. Alternativt er det bunden af en teglovn, men munkstenene er ikke særligt 

varmepåvirkede på overfladen, så det er tvivlsomt. I den SØ-lige del af gulvlaget samt i lag A28 og A29 umiddelbart SØ 

for gulvlaget er der fragmenter af stærkt varmepåvirkede teglsten, der formentlig kommer fra en ovn, men denne ovn 

kan have ligget et andet sted. Hvis A30 udgør gulvet i en bygning, må de kantstillede sten mod nord udgøre 

afgrænsningen til den side. Ligeledes kan lagets afslutning mod vest nogenlunde udgøre bygningens grænse til den 

side. Derimod ser lagets afgrænsning mod øst og syd ud til at være resultat af nedbrydning, hvorfor vi ikke har 

bygningens grænser til de sider. 

   

A31 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler, blandet med meget TK, både små stykker og nister. 

   

A32 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 
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Homogent lyst gulbrunt let gruset sand. Tolkes som afretningslag eller rest af råmateriale (tilslagsmiddel) til 

mørtelproduktion. 

   

A33 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Som A32, formentlig samme lag. 

   

A34 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkt gråbrunt let sandet ler. Indeholder en del nister og fragmenter af tegl, den del TKN og nister af kalk. 

   

A35 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1400-tal) 

Homogent mørkt gråbrunt let humøst sandet ler. Indeholder en del små klumper af kalk, få fragmenter af tegl og få 

TKN. Også keramik, bl.a. blyglaseret kandeskår i rødgods. 

   

A36 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1400-tal) 

Heterogent mellem gråbrunt sandet og let gruset ler med en hel del mindre fragmenter af tegl og kalk. 

   

A37 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Som A34. 

   

A38 

Recent forstyrrelse, Recent forstyrrelse, Nutid-Nutid 

Prøvehul D. 

   

A39 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Som A32 og A33. Formentlig samme lag. 

   

A40 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkt gråbrunt sandet ler med en del nister af kalk, få TKN og nister af tegl. 



 

Side 22 af 25 

 

   

A41 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler. Indeholder en hel del fragmenter af tegl og munkesten. 

   

A42 

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Belægning af gule munkesten med fundering af sten og teglfragmenter. 

   

A43 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mellem-mørkt gråbrunt sandet ler med en hel del fragmenter af tegl. 

   

A44 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler. Indeholder en del TK/TKN. Strategrafisk samme lag som A31. 

   

A45 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler. Indeholder en hel del teglfragmenter og -brokker samt enkelte TKN og nister af 

kalk. 

   

A46 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkt gråbrunt let humøst sandet ler. Enkelte nister af tegl og kalk. Opfyldningslag/afretningslag. 

 

   

A47 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Kalk.Ret homogent lag af råhvidt, ret kompakt men porøs kalk. 

   

A48 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Sand som A32 og A33. Formentlig samme lag. 
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A49 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkt gråbrunt sandet ler med en del fragmenter af tegl og TK. Også få nister af kalk. 

   

A50 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Som A49. 

   

A51 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Kalk. Heterogent lag af råhvidt, porøst kalk, blandet med mørkt gråbrunt sandet ler. 

   

A52 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Kalk. Som A47. 

   

A53 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Heterogent mellem-mørkt gråbrunt sandet ler med enkelte fragmenter af tegl og enkelte nister af kalk og TK. 

   

A54 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Heterogent mørkt gråbrunt sandet ler med en del fragmenter af tegl. 

   

A55 

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Homogent mørkt brungråt let humøst sandet ler. Indeholder en del sten, en del nister af kalk og enkelte fragmenter af 

tegl. 

   

A56 

Kulturlag, Kulturlag, Vikingetid-Yngre Middelalder (1250 - 1535) 

Homogent mørkt gråbrunt humøst fedtet, let sandet ler. Omsat organisk materiale, der formentlig udgør et vækst- og 

"lorte"-lag. 

 



 

Side 24 af 25 

 

 

FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 14-12-2016  

1 Keramik/historisk 

tid 

Keramik diverse Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

 

2 Keramik/historisk 

tid 

Keramik diverse Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

 

3 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bugskår 

Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1400-tal) 

 

4 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bugskår 

Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1400-tal) 
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 Fundbeskrivelse 

 

Kampagne: 14-12-2016   

1 
Keramik/historisk tid, Keramik diverse, Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Løsfund fra forundersøgelsen, fundet i kulturlagene i prøvehul B. DIverse keramik, noget af det glaseret samt fragment 

af drikkeglas. 

   

2 
Keramik/historisk tid, Keramik diverse, Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Løsfund fra forundersøgelsen, fundet i prøvehul C. Diversen keramik, bl.a. randskår af jydepotte. 

   

3 
Keramik/historisk tid, Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bugskår, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre 

middelalder (1400-tal) 

Ornamenteret sideskår med en enkelt vandret indridsning og rester af glasur. 

   

4 
Keramik/historisk tid, Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bugskår, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre 

middelalder (1400-tal) 

Forskellige stykker keramik, primært ældre rødgods, bl.a. bunden af en kande med fingerindtryk i standringen. 

 

 


