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HOM 3439, Midtbystrategi, Jessensgade og Søndergade etape 2. 
 
Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens Sogn, Horsens Bygrunde, matrikelnr.: 7000ce 
 
Sb-nr.: 160303 - 198 
 
SLKS: ikke relevant.  
 

 

  Arkæologisk forundersøgelse 

Rapport 
 

Horsens Museum har i perioden august 2018 til februar 2019 overvåget arbejdet 
med omlægningen af henholdsvis Jessengade (etape 1) og en del af 
Søndergade (etape 2) fra gågade til væregade. Dette har betydet registrering af 
en række felter henholdsvis 1-12 i Jessensgade og 13-24 i Søndergade.  
I Jessensgade er registreret spor af en bygning fra tiden efter 1700, og i 
Søndergade er der på ny stødt på byens middelalderlige voldgrav på tværs af 
Søndergade ved Graven og Rådhusgade foruden en gadebelægning, som 
tilskrives 1300-tallet. Fund af metalslagger vidner om stor smedeaktivitet på 
Søndergadestrækningen. Det generelle fundbillede der ud over er dyreknogler, 
keramikfragmenter og en enkelt mønt.         

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie  
Horsens Kommune har som del af en større ny midtbystrategi iværksat en forandring af gågade- og 
byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for et levende byliv og aktivt handelsliv.  
Arealet af det samlede projekt er ca. 15.500 m2 og udgør matr. 7000ca Horsens Bygrunde – Søndergade, 
8700 Horsens.   
I den forbindelse overvåger Horsens Museum anlægsarbejdet udført af Buus Anlægsgartner A/S med et 
primært fokus på de steder, hvor entreprenørarbejdet, særligt mindre kloakomlægninger, beplantning 
med nye træer og opgravning forud for etablering af nye fundamenter til gadelamper medfører 
gennembrydning af jordlagene under stabilgrus.    
Søndergade undergik i starten af 1990´erne større omlægninger som led i spildevandskloakering i et tracé 
hvis nøjagtige afgrænsning mod nord og syd i det øst-vestlige gadeforløb ikke kendes.  
Specielt i den østlige halvdel af Søndergade, mere præcist den del, som ligger inden for den 
middelalderlige voldgrav, der løber nord-syd umiddelbart vest for Graven, er der gjort mange fund af 
både vikingetids- og middelalderbyen, særligt en række begravelser, som dateres til 900-tallet. På Torvet 
undersøgtes ca. 1200 m2, som bl.a. førte til opdagelsen af et langhus fra vikingetid og en mindre 
voldgrav, som går på tværs af Torvet og rundt om Vor Frelser kirke.       
Trods de mange nedgravninger af rør og kabler både i 1800- og 1900-tallet og senere, samt omlægninger 
af gadebelægning findes der fortsat pletvise levn af kulturlag, som kan bidrage til fortællingen om byens 
indretning, udseende og udvikling gennem Middelalder, Renæssance og Nyere Tid. 
Forundersøgelsesrapporten dækker over følgende etaper: Jessensgade (i nærværende rapport benævnt 
etape 1) og etape 2 med reference til projektets områdeoversigt ”Søndergade 1”, som udgør forløbet fra 
Kubens østside (ud for Søndergade 13) til Graven/Rådhusgade. På denne del, dog primært i området ud 
for og lidt vest for Graven, er der stor sandsynlighed for at påtræffe voldgraven, som tidligere er påvist i 
Søndergade (HOM612) og i udgravningen af Graven 17-19 (HOM2302), men også for at møde spor af 
den middelalderlige gadebelægning, som kendetegnes ved et tæt og fast småstenslag.     
 
 

Administrative data 
Horsens Museum blev kontaktet via mail i marts 2017 af Teknik og Miljø, Plan og By, Horsens 
Kommune for en screening af planer i forbindelse med planlægning af en ny gågade. Horsens Museum 
har i forlængelse heraf oplyst Teknik og Miljø/Plan og By omkring hidtidige undersøgelser inden for 
lokalplanområdet og muligheden for at påtræffe jordfaste fortidsminder med en henvisning til, at der 
forud for ethvert anlægsarbejde i området bør indhentes en §25-udtalelse efter museumslovens kapitel 8 
for at vurdere om det aktuelle anlægsarbejde indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige 
fortidsminder. Horsens Midtby er derudover udpeget som kulturarvsareal, som netop understreger, at 
muligheden for at påtræffe fortidsminder er større her end på steder, der ikke har et sådan prædikat. 
Der er i korrespondancen fra museets side henvist til et kulturhistorisk idékatalog med en oplistning af 
nogle af de kendte fund og anlæg i den vikingetidige og middelalderlige bykerne samt gjort opmærksom 
på historiske til dels endnu eksisterende bygninger fra Nyere Tid til inspiration for arkitektkonkurrencen. 
 
Bygherre: Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.  
Entreprenør: Buus Anlægsgartner A/S, Silkeborgvej 750, 8220 Brabrand.   
 
Jessensgade: Undersøgelsen har været under ledelse af arkæolog Frederik Callesen (FC) 
Søndergade: Undersøgelsen har været under ledelse af arkæolog Dorthe Danner Andersen (DDA) med 
assistance fra arkæolog Amanda Ellermann Trans (AET), arkæolog Karl Hjalte Maack Raun (KR) og 
arkæolog FC. 
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Undersøgelserne i Jessensgade er foregået fra 8. august til 4. oktober 2018. 
Undersøgelserne er foregået fra 26. november 2018 til 4. februar 2019. 
 

 
Kortet viser hele projektets forskellige etaper. Rød og blå angiver etape 1 og etape 2, som er indeholdt i rapporten.      

 
    

Topografi 
Søndergade er den ene af byens fire hovedgader, der som led i en stor byplan fra 1300-tallet udgik fra 
byens centrale torv med den store bykirke Skt. Jakob.  
Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med kloakarbejder i begyndelsen af 1990’erne viste, at der i 
denne forbindelse skete en afgravning af terrænet forud for etablering af de nye veje ved udlægning af et 
småstenslag. Ved disse undersøgelser kunne man i de berørte områder påvise to voldgrave, vejlag i flere 
faser, gruber og huse fra flere perioder i middelalderen og en vikingetidsgravplads.  
Torvet og særlig Søndergade forblev op gennem historien byens vigtigste gader. Flere af Søndergades 
huse rummer store, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I 15- og 1600-tallet blev bygningerne 
opført med gavl mod gaden og en smal passage langs husets ene side gav adgang til matriklernes 
baggårde. Flere af disse bygninger er bevaret. Senere i 1700-tallet blev husene vendt, og gaden fik en 
sammenhængende facaderække.    
Det overvågede og pletvist undersøgte område i etape 1 (Jessensgade) og 2 (Søndergade) ligger vest for 
middelalderbyens vestlige afgrænsning med udgangspunkt i den middelalderlige voldgravs beliggenhed 
indikeret af gadenavnet ”Graven”. 
Under gadebelægningen ses et ca. 40 cm tykt lag stabilgrus henholdsvis rødbrunt sand, hvorunder der 
kan optræde bevarede kulturlag. Undergrunden består af lyst grågult til orangegult fint sand med stedvise 
indslag af mangan og okker-udtrækninger. Terrænet falder mod syd.  
 

Målesystem 
Generelt  

Søndergade og Jessensgade felt 11 og 12. Der er intet overordnet målesystem. Målesystemet er oprettet 
løbende og generelt er felterne opmålt i forhold til stående bygninger henholdsvis skel mellem bygninger 
og fra sokkelfronter (facaderækken) ud til hjørnerne af felterne. Det er forsøgt at lave så rette vinkler 
som muligt.  
 
Horisontalt målesystem på etape 2 (fra Bytorvet og Kuben til Graven og Rådhusgade) er primært 
foretaget ved hjælp af målebånd og tommestokke. Der er ved opmåling af de forskellige felter syd og 
nord langs denne del af Søndergade taget udgangspunkt i eksisterende facaderække (x-akse) henholdsvis 
husskel (y-akse). X-aksen stiger positivt mod øst, Y-aksen stiger positivt mod nord. Fra husskel er der 
enkelte steder målt ud til bevaret flisekant ud for felterne for at få en så vinkelret linje som muligt, 
hvorfra der kunne måles videre hen til hjørnet af udgravningsfeltet.  
 
Vertikalt: Der er benyttet et fixpunkt (kote) opsat af Buus Anlægsgartner A/S i form af et søm på SV-
hjørnet af Kubens sokkel. Dette punkt svarer til 5,025 i DVR90. Som udgangspunkt blev sømmene i felt 
13, 14, 15, 16 og 17 indmålt ved hjælp af stadie og nivellérapparat og primært ud fra en opstilling ved 
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Teaterhotellets dør, mens andre metoder til indmåling henholdsvis GPS (se nedenfor) og entreprenørs 
fixpunkt og totalstation også blev inddraget. Betegnelsen ”færdigt terræn” referer således til entreprenørs 
henvisning til overfladen af eksempelvis ledelinjer, aquarender og belægning og i flere tilfælde blev 
sømmenes placering i profilen udmålt i forhold til de dybder som entreprenør anvendte.     
 
 

GPS 

I enkelte felter (felt 13 og 14) har det været muligt at anvende højpræcisions-GPS, Trimble R8 til 
opmåling af felterne. Vanskelighederne omkring opmåling med GPS skyldes midtbyens mange høje 
bygninger omkransende Søndergade, hvor ved en triangulering ikke kan opnås.  
GPS´en er en højpræcisions-GPS, Trimble R8. Udgravningen er opmålt af AET og KR. Opmålingerne 
er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). Under 
dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025 m (horisontalt) og 0,04 m 
(vertikalt). Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på G-drevet som eksporterede .csv-filer. 
Alle opmålingsdata er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, 
fund, snit, målepunkter, prøver, kote, fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret 
som linier. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter. Opmålingsdata er genereret 
i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).  
 
 

Bearbejdning i MapInfo 

De lokale målesystemer er lagt over i UTM ETRS89 zone 32 i MapInfo. Indplaceringen i globalt 
målesystem er sket med udgangspunkt i geodanmark_bygninger, WFS forbindelse udbudt af Styrelsen 
for dataforsyning og effektivisering. Dvs. der må påregnes en usikkerhed i felternes globale koordinater.    
  
Felt 1-10: Intet målesystem. Skitseindmålt på håndtegnet plan.  
 
Felt 11 og 12: Indmålt efter stående bygninger.  
 
Felt 13: Feltet er opmålt med højpræcisions-GPS, Trimble R8, ligeledes er sømmene i den registrerede 
sydprofil og A10, som er et mindre område med småstensbelægning/bevaret middelalderlig 
gadebelægning oven på undergrund. GPS-opmålingerne lod sig gøre her på trods af, at det generelt var 
vanskeligt at få signal grundet omkringliggende bygninger.   
 
Felt 14: Feltet blev opmålt med udgangspunkt i hjørnet af bygningen Søndergade 24 ved Rådhusgade og 
Søndergade. Herfra blev der målt vinkelret til flisekant, og linjen forlænget for at ramme feltets sydlige 
øst-vest akse. Fra denne måltes ind til feltets sydøsthjørne og det øvrige felt udmåltes herfra. Der kan 
derfor være en mindre afvigelse af nord-syd placeringen af feltets sydvesthjørne, da dette udelukkende 
blev indmålt baseret på det ene faste punkt (hjørnet af nr. 24). Efterfølgende blev feltet indmålt med 
GPS og fremgår således i MapInfo. Sømmene blev indmålt med udgangspunkt i en opstilling ved 
teaterhotellets dør og sidder omregnet til DVR90 i 4,78 m.o.h.        
 
Felt 15: Feltet blev opmålt med udgangspunkt i skellet mellem Søndergade 13 og 15 (vest for nuværende 
GranBar) og husskel mellem nr. 15 og nr. 17. Herfra blev der målt ud til flisekant og derfra til feltets øst-
vest-akse, hvorfra resten af feltet kunne opmåles.  
Sømmene på sydprofilen blev med udgangspunkt i en opstilling ved teaterhotellets dør og sidder 
omregnet til DVR90 i 4,20 m.o.h. 
Sømmene på nordprofilen blev indmålt ved hjælp af et fast målepunkt ud for feltet (opstillet af Buus), 
hvorfra der blev loddet ned til sømmet. Omregnet er sømmene placeret i kote 4,47 m.o.h.       
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Felt 16: Ud for Søndergade 16. Feltet blev udmålt ud fra skellet mellem bygningerne nr. 16 og 18 og ud 
fra afstanden mellem bygningen nr. 16 og feltets øst-vest akse (X-aksen) og herfra måltes til feltets 
nordøst-hjørne. Sømmenes placering er udregnet med udgangspunkt i profiltegningen fra felt 17 og 
sidder i 4,50 m.o.h. i DVR90.   
 
Felt 17: Feltet er placeret ud for Søndergade 18. Der blev målt ud til feltets øst-vest-akse (x-aksen) fra 
den dobbelte hovedindgang i bygningen. Feltet repræsenterer den vestligste af de fire lamper, der 
opsættes langs sydsiden i denne etape og vil således kunne genfindes på de arkitekttegnede plantegninger 
med angivelse af lamper. Feltet ligger desuden umiddelbart øst for felt 16 (felterne ”deler” en 
betonklods, som befandt sig i østprofilen i felt 16 og dermed i vestprofilen i nærværende felt 17).  
Sømmene sidder i kote 4,58/4,60 m.o.h. i DVR90.    
 
Felt 18: Lampefundament. Feltet er placeret ud for Søndergade 15 og kan findes på de arkitekttegnede 
plantegninger med angivelse af lamper. 
 
Felt 19: Lampefundament. Feltet er placeret ud for hjørnet af Graven og Søndergade 21. Feltet er 
omvendt kegleformet og måler ca. 70x70 cm og ca. 50x50 i bunden. Nøjagtig placering findes på de 
arkitekttegnede plantegninger med angivelse af lamper. 
 
Felt 19a: Lampefundament. Feltet er placeret ud for skellet mellem nr. 15 og nr. 17 og kan genfindes på 
de arkitekttegnede plantegninger med angivelse af lampefundamenter.   
 
Felt 20: Feltet er placeret omtrent midt på gaden mellem Søndergade 19 og 24 med en afstand af 13 m 
fra bygningsfacaden i nr. 24. Der blev målt 6,10 m mod øst fra matrikelskel mellem nr. 22 og 24 og 
derfra ud til feltets SV-hjørne. Feltet måler 4,60 m Ø-V og 3,6 m N-S svarende til, at feltets NV-hjørne 
er ca. 16.6 m fra facaden på nr. 24.     
 
Felt 21 – 24: udeservering GranBar 
Felt 21: (på skitse benævnt A): Feltet er beliggende ud for nr. 15 med en afstand af 5,68 m fra facademur 
til feltets nordlige feltgrænse og 7,10 m fra husskellet mellem nr. 13 og 15 til feltets vestlige afgrænsning. 
Feltet måler 91x91 cm. Feltet indeholdte kulturlag, som er registreret i profil på alle fire sider af hullet.  
Sømmene er placeret 49 cm under færdigt terræn (toppen af aquarende), som omregnet svarer til 4,56 
m.o.h. i DVR90.    
Felt 22: (på skitse benævnt B): feltet er beliggende ud for matrikelskel mellem nr. 13 og 15 (mest ud for 
nr. 13) og med en afstand af 5,45 m mellem feltets nordlige afgrænsning og facaderækken. Feltets 
nordøsthjørne er placeret ud for matrikelskel mellem nr. 13 og 15. Feltet måler 103 cm Ø-V og 115 cm 
N-S.   
Felt 23: (på skitse benævnt C): Feltet er beliggende midt i gaden med en afstand af 8 m fra felt B´s 
nordøsthjørne til felt C´s nordøsthjørne og måler 97 cm Ø-V og 103 cm N-S. 
Felt 24: (på skitse benævnt D): Feltet er som felt 23 beliggende midt i gaden og i en vinkel mellem felt 
21 og 23. Der er en afstand på 8 m fra felt A´s nordøsthjørne til felt D´s nordøsthjørne. Feltet måler 
93x93 cm.   
 
 

Udgravningsmetode 
Overordnet er undersøgelsen foregået som overvågning, hvilket har betydet, at museet med jævne 
mellemrum har besigtiget arbejdet og specifikt har bedt om at blive orienteret ved udgravning under 
stabilgrusniveau. Dette har primært været tilfældet, hvor der skulle plantes nye træer, etableres kloak, 
lampefundamenter og nye kabelføringer. 
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Felterne blev med få undtagelser (se sagsforløb og resultater, felt 19) udgravet med en Takeuchi 15 tons 
gravemaskine af Buus Anlægsgartner A/S og håndgravet med skovl omkring rør og kabler.  
Hvor der i felterne er fremkommet tydelige kulturlag er profiler og/eller flader afrenset med graveske. 
Profiler og enkelte flader er registreret på tegninger (A3) og beskrevet på beskrivelsesark (A5). Den 
geografiske placering af felterne er efterfølgende er lagt ind i MapInfo med angivelse af feltnumre.   
 

Foto 

Der er løbende fotograferet. Fotografierne er dels arbejdsfoto og oversigtsfoto af det igangværende 
arbejde ved det pågældende felt på etapen, dels detailfoto af felter og profiler.  
 

Tegning 

Der er tegnet i alt 11 tegninger i målestoksforholdet 1:10, 1:20 og 1:50.  
 

Fund 

Alle keramikfund er hjemtaget. Udvalgte slagger er hjemtaget. Der blev fundet en enkelt mønt i felt 17, 
som er sendt til konservering og bestemmelse. 
 

Jordprøver 

Der er ikke hjemtaget jordprøver. 
 

MUD 

Alle anlæg, fund, foto og tegninger er indskrevet i Museernes Udgravnings Data, MUD. 
 
Der henvises i øvrigt til udgravningens resultater.   
 

Undersøgelsens resultater 
Sagsforløb 

Arbejdet med etablering af Jessensgade er påbegyndt i uge 33/august 2018 og afsluttet i oktober 2018. 
 
Arbejdet i Søndergade er påbegyndt i november 2018 fra Søndergade 13 (ved Kuben) til 21 (bygningen 
øst for Graven) på nordsiden samt Søndergade 14 til 24 (umiddelbart øst for Rådhusgade) på sydsiden.    
 
Horsens Museum overvågede entreprenørarbejdet fra 26. november, hvor der var påbegyndt opgravning 
til et træplantningshul ud for nr. 16, i hvilket der registreredes to profiler efter, at entreprenørarbejdet var 
blevet midlertidigt stoppet tirsdag formiddag d. 27. november.  
Ud for nr. 22-24 blev entreprenørarbejdet ligeledes stoppet 27. november om formiddagen, da der også 
her var gravet igennem jordfaste fortidsminder på et tidspunkt, hvor museet ikke var til stede. 
Det blev herefter understreget, at Buus Anlægsgartner A/S i god tid skal tage kontakt til museet forud 
for enhver udgravning, der går under stabilgrus jf. referat fra byggemøde 29. november 2018. 
 
Horsens Museum har deltaget i enkelte byggemøder i perioden november 2018 til februar 2019 for at 
pointere museumsloven over for Buus Anlægsgartner A/S og senest i slutningen af februar med henblik 
på en tættere kommunikation med entreprenør, som efterfølgende er effektueret. Tilsvarende er der 
aftalt løbende møder med kommunens projektledere på projektet.         
 
Horsens Museum var senest til stede på etapen d. 4. februar, da Buus Anlægsgartner A/S var engageret 
til at udføre en del af forberedelserne til Gran Bar´s udeservering i form af fire mindre felter placeret i en 
kvadrat umiddelbart øst for Kuben.           
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Overvågningen og registreringsarbejdet er primært foregået i mildt og tørt vintervejr.  
 
Sagsakter og dokumentation opbevares på Horsens Museum under: G:\MUS-sager\HOM3401-
3500\3439 Midtbystrategi. Torvet, Søndergade, Jessensgade. Fund opbevares på Horsens Museum. 
 
 

Etape 1: Jessensgade. Felt 1-12.  

 

 
Jessensgade. Felternes placeringer er vejledende og viser anlægsarbejdet i gaden.   

 
 
 
Felt 1: Der er kun påtruffet stabilgrus. UG set ca. 100 cm UT. 
 
Felt 2: Primært stabilgrus, men bevaret mørkt brunt lag. I det nedgravet et jernrør (vand?). UG-sand ca. 
100 cm UT. Tydeligvist afgravet. Nær jernrør er der omrodet materiale iblandet gul tegl. Angiveligt 18-
1900t. 
 
Felt 3: Der ses kun stabilgrus i nedgravningen. 
 
Felt 4: Sand udfor 8b/10 er der rester af kulturlag/grube gravet ned i UG. UG ca. 75 cm UT. 
Grubebund ukendt. I gruben er der fajance og fod af hvidt glas. Datering nytid. 
 
Felt 5: Der er gravet to nye Felter på nordsiden af Jessensgade (6, 7). Felterne var fyldt med muld ved 
ankomsttidspunkt. Intet at se. 
 
Felt 6: Der er gravet to nye Felter på nordsiden af Jessensgade (6, 7). Felterne var fyldt med muld ved 
ankomsttidspunkt. Intet at se. 
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Felt 7: Har ikke været med ved opgravning. Mod syd kloak, mod nord UG-sand bare 50 cm UT. I 
kanten af kloak en mørk stribe, med rød tegl, Flensborgsten og mopper. Virker gennemrodet.  
 
Felt 8: Næsten udelukkende sand fra nedgravning til kloak. Ca. ud for porten til nr. 5 er en nedgravning 
(grøft? Eller måske et stik). Bredde top ca. 170 cm. Fyldet består af sand. UG ca. 76 UT.   
 
Felt 9: Museet har været forbi før og efter hullet blev gravet – ingen observationer. 
 
Felt 10: Vestlige del. Afgravet til UG. Ingen kultur at se. UG 85 cm UT. Midt gennem feltet (Ø-V) løber 
et gasrør (Ø 28 cm). Rørene er knækkede men har muligvis oprindeligt haft en længde af ca. 410 cm.  
Tegning T (felt 11) a. Homogent mørkt sortbrunt humøst kulturjord. Der er ikke gjort fund. Der er 
givetvis tale om en grube, men den er kun set i profil. B. Homogent mellemgråt humøst sand. Antageligt 
nyere tid. Ingen fund. C. Som b. d. Nedbrydningslag bestående af puds/mørtel brokker af Flensborgtegl. 
I laget ses flere stykke flaskeglas (håndblæst). I feltet blev der fundet rester af et nord-syd orienteret 
fundament bestående af store sten (optil 45x65 cm). Et gasrør var gravet gennem fundamentet (øst-vest) 
og gravemaskinen havde i denne forbindelse også fjernet enkelte sten. På østsiden af fundamentet var 
der mod nord bevaret op til tre skifter af en brokkemur opført i orangefarvet tegl (angiveligt hollandsks 
moppe mål: 6x23x11,5). Det må formodes at der er tale om en nedbrudt høj kælder, hvor gulvet er 
fjernet. Det må formodes at fundamentet efter nedbrydningen af kælderen har fortsat til et yngre hus, 
hvor der er anvendt beton(?). Jessensgade blev gennembrudt 1867. Der skulle have ligge to gamle 
ejendomme på stedet (Horsens Leksikon). Betonen over fundamentet er kun set i profilen og det er 
vanskeligt at afgøre hvorvidt der er tale om en ombygning af eksisterende hus eller et andet formål hvor 
der var behov for støtte. En sikker datering af fundamenterne er ikke opnået, men det er opfattelsen at 
det næppe er ældre end 1700-tallet. (Se HOM 620).  
 
Felt 11: Ved ankomst var det meste af hullet gravet. I profilen var mørke kulturlag. Intet ældre end 1700-
tallet er erkendt idet der er iagttaget fragmenter af flensborgtegl i dem. Nordprofilen blev tegnet i 1:20 og 
beskrevet. Fundamentet i felt 11 blev ikke genfundet i felt 12. Dog en lille grøft men med et underligt 
skævt forløb.  
Jessensgade er afsluttet efter felt 12.  
a. Heterogen blanding primært bestående af mørkt gråsort fedtet humøst sand. Iblandet lysere sand. 

Samt trækulstykker og trækulsnister. Rødt tegl ikke sikkert t dateret Kun set i profil. Afgrænsningen 
mod vest er ukendt. B. Heterogent mellem til mørkegråt ler. Iblandt brændt ler trækul lyst gråt ler 
(aske?) rødt tegl og mørtel. Nedgraningen synes at gå hele vejen på tværs af plantehullet. Måske 
iblandet Flensborgtegl. C. Som B. iblandet knogle og fragmenter af Flensborgtegl. I bunden af 
nedgravningen et gult sandlag. Nedgravningen går ca. 50 cm ud i fladen. D. rodet blanding af gult 
sand og b. virker meget omrodet, I laget ses en mukestensbrokke. E. Homogent gråbrunt sand. 
Iblandet spredte tkn. UG sand under er afgravet. F. Let spættet brungråt sand iblandet gulligt sand 
og teglnister. G. Heterogent mørkt humøst fedtet sand og ler iblandet spredte klatter af mørtel, rødt 
tegl og enkelte knogler. Desuden flaskeglas med luftbobler. Del af grøft der strækker sig på tværs af 
plantehul. UG. Lyst hvidgult fint sand. Intet er angiveligt ældre end 1700-tallet.  
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Etape 2: Søndergade felt 13-24.  

 

 
Oversigtskort med angivelse af undersøgte felter i etape 1 og 2 markeret med sort i Jessensgade og rødt i Søndergade foruden 
feltnummerangivelser.   

 
Felt 13. Søndergade 19.  
Overvågning af opgravning til træplantning til en dybde af ca. 125 cm påbegyndt torsdag d. 29/11. Den 
vestligste del af feltet bestod af opblandet grus og lidt mørkere jord til en heterogen lys brungrå fyld. 
Feltet bød på adskillige nedgravninger til rørføringer, herunder et øst-vest løbende vandrør, men specielt 
mod feltets østende, hvor ældre rør gennemskærer feltet og hvor blot var et mindre område tilbage mod 
syd, hvoraf kunne registreres uberørte lag i profil. Denne blev fotoregistreret og profilen tegnet i 1:20.  
Nær den registrerede profil er der sandsynlighed for at voldgravens inderside ind mod middelalderbyen 
har løbet (baseret på tidligere udgravninger). Denne kan være blevet fjernet af førnævnte moderne 
rørføringer. Mod øst i feltet fremkom en mindre flade af småsten i lighed med det i felt 14 påtrufne 
småstenslag, en vej-/gadebelægning, som også kendes fra middelalderbyen. Dette blev fotoregistreret og 
indmålt med GPS (A10). Dette var på begge sider gennemskåret af recente nedgravninger. Der blev som 
afslutning gravet ned under belægningen for at erkende lagets fundering, som umiddelbart lader til at 
være helt lyst gulgråt undergrundssand. Arbejdet afsluttet og feltet frigivet til fortsat entreprenørarbejde 
fredag 30/11 kl. 13.   
 
Felt 14. Søndergade 24-26. 
Overvågning af nedgravning til plantning af træer tirsdag d. 27/11. Arbejdet var påbegyndt, da FC og 
DDA mødte op ved 10-tiden og blev dernæst stoppet, da der var gravet igennem en fiberdug (muligvis 
udlagt i 1991?) hvis formål kan have været beskyttelse af lag indeholdende dyreknogler og 
senmiddelalderlig keramik, foruden et småstenslag, som er kendt andre steder i den middelalderlige 
bykerne og tilskrives en datering i starten af 1300-tallet. 
Sydprofilen blev registreret. Sømmene blev indmålt med nivellérapparat til niv. 1,81 på basis af en 
opstilling ved teaterhotellet med aflæsning 1,18, hvilket omregnet svarer til 4,78 m.o.h. i DVR90. 
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28/11: arbejdet med at registrere lagene i profilen blev fortsat, småstenslaget mod øst blev nærmere 
undersøgt, hvorved primært fremkom flere dyreknogler ligesom, at der blev renset lidt i profilerne mod 
både syd og nord og udtaget enkelte stykker af keramik.  Fra nordprofilen fjernedes en stjert til en 
stjertpotte og en bund af et stykke indvendigt glaseret keramik, selvom laget det blev taget fra var 
omrodet og ikke kan refereres til en tegning.    
Ned mod fladen i sydprofilen sås et trækulslag. Dette blev fulgt og et mindre hul i bunden af profilen 
blev gravet med henblik på at klarlægge forløbet af trækulslaget. Dette viste sig at forløbe forholdsvist 
horisontalt mens der fremkom en mindre slaggefyldt grube under trækulslaget. Denne blev skitseret ind 
på tegningen. Nedgravningen i feltets vestlige ende tolkes som en del af nedgravningen til voldgraven.     
 
 
Felt 15. Søndergade 15.  
DDA kontaktet af Buus A/S d. 5/12 kort forud for, at Buus ville påbegynde opgravning til træplantning 
ud for nr. 15. Overvågning fra ca. 12.30. Umiddelbart under stabilgrus og rødbrunt sand fremkom et 
sortbrunt stenfyldt lag, som minder om den småstensbelægning der tilskrives middelalderens 
gadebelægning. Der løb flere rør og kabler på langs af feltet, som havde forstyrret de øverste lag mod 
syd, mens der umiddelbart under det niveau som Buus graver ned til hvor der skal plantes træer (ca. 125 
under gadeniveau) konstateredes et vand- eller gasrør. Både sydprofil og nordprofil kunne registreres fra 
niveauet under recente nedgravninger og grusopfyldninger. Mod syd sås en grube- eller grøftlignende 
nedgravning, der skærer skråt (SV-NØ) på tværs af feltet og hvis nedgravning ligeledes ses på 
nordprofilen. I begge profiler ses et stenlag, der mod syd ser ud til at være skåret af nedgravningen og 
mod nord ser ud til at være trykket evt. af senere bygninger, der har hvilet oven på lagene. I bunden af 
nordprofilen konstateredes et mørkt gråsort lag som var meget organisk og opblandet med sand (og 
kraftigt lugtende). Givetvis er det lag, der kan have været våde. Der blev lavet et mindre hul for blot at 
konstatere at laget dykker fra øst mod vest, men at der var stadig længere til undergrund. Det overvejes, 
at der er tale om en større nedgravning/grube, som har hjørne ud for sydprofilen.   
Feltet blev opmålt til 2,40 m x 5,40 og indmålt i forhold til nr. 15´s matrikelskel (vest for Gran Bar)  
  
Felt 16. Søndergade 16.  
Overvågning af nedgravning til plantning af træer mandag 26/11 formiddag af DDA. Der var gravet ned 
til en dybde af ca. 125 cm i recent grus i plantehullets vestlige halvdel, da stedet blev forladt af 
undertegnede ca. kl. 12. 
Ved besigtigelse tirsdag d. 27/11 fra morgenstunden var feltet udvidet mod øst og omfattede også 
nedgravning i hidtil uforstyrrede lag, hvorefter arbejdet blev stoppet af FC med henblik på registrering af 
øst- og sydprofiler. Disse blev fotograferet, tegnet, beskrevet, samt søm og felt indmålt fra skellet 
mellem bygningerne nr. 16 og 18 og med udgangspunkt i at facaderækken danner x-akse og y-aksen 
udgår fra denne og stiger positivt mod nord.   
 
Museet var forbi i forbindelse med anden overvågning på Søndergade og kunne konstatere, at der på ny 
blev gravet huller, denne gang til lygtepæle langs husrækken på sydsiden, hvoraf det vestligste felts 
vestafgrænsning skærer felt 16. Det blev igen præciseret, at museet skal kontaktes forud for, at der graves 
igennem og særligt under stabilgrus, og at vurderingen omkring betydningen af det, der dukker op i 
jordlagene ligger hos HOM.  
DDA. 11.12.2018  
 
Felt 17. Søndergade 18. 
Overvågning henholdsvis registrering fra kl. 10.15-15.00 af DDA. Buus gravede ud til et 
lampefundament ud for Søndergade 18 i et felt på ca. 170 x 120 cm. Under stabilgrus fremkom et 
omrodet opfyldslag, hvori lå moderne rørføringer. Herunder flere ubrudte lag med bl.a. dyreknogler, 
senmiddelalderlig keramik og i kote 4,17 opsamledes en mindre mønt (foreløbig udateret men at dømme 
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ud fra størrelse/vægt/synlig kobbermængde er den middelalderlig. Denne sendes til konservering m.h.p. 
rensning og datering). Syd- og vestprofil blev tegnet. (KR) hjalp med indmåling af søm.  
 
Felt 18. Søndergade 15.  
Herefter blev et i størrelse omtrent tilsvarende felt til placering af lampefundament gravet ud for nr. 15 
lidt forskudt mod nordvest af felt 15. I feltets NV hjørne og ca. 30-40 cm til hver side af hjørnet var de 
ældste lag over undergrund endnu intakte, men blev skåret af recente nedgravninger både i nordprofil og 
i vestprofil. Feltet er fotoregistreret og placeringen tilsvarer placeringen af lampefundament på 
plantegning./DDA 12.12.2018.  
 
Felt 19. Søndergade 21 
Overvågning af opgravning med håndskovl af mindre felt ca. 70x70 cm i top, 40x40 i bunden, til 
lampefundament ud for hjørnet af Graven v. Corfitz. Jorden var omrodet og forstyrret af recente rør og 
kabler. Midtfor i østprofilen konstateredes et brungråt let organisk lag iblandet trækul og enkelte 
dyreknogler, men udelukkende bevaret i et ca. 20-30 cm bredt lodret forløb, da det var skåret af recente 
nedgravninger både mod nord og syd. Laget kunne følges fra feltets flade i kote 4,10 o. havet og ca. 50 
cm op, hvor det også var skåret af recente nedgravninger./DDA. 13.12. 2018    
 
Felt 19a. Søndergade ud for skellet mellem nr. 15 og nr. 17 
Overvågning af udgravning til lampefundament. DDA var til stede og kunne følge arbejdet sideløbende 
med overvågning v. Jørgensens Hotel (HOM3553). Der blev gravet et felt på ca. 1m N-S x 1,5m Ø-V. 
Den østlige halvdel bestod af grus, mens der i den vestlige halvdel på både syd, vest og nordprofil ses en 
profil under stabilgruset bestående af heterogent mørkt gråsort fedtet/organisk jord med trækul og lidt 
teglbrokker blandet med brungråt mere humøst sand henover et lag med en del sten. De mørkere lag 
overlejrer et heterogent mellem gulbrunt sandlag. Lagene falder mod nord. Der blev kun gravet så langt 
ned som lampefundamentet skulle, til kote 3,88 m.o.h. i DVR90. 
Feltet blev udelukkende fotoregistreret. Nøjagtig placering skal findes på plantegning for Søndergade 
med angivelse af lamper. DDA. 19.12.2019         
             
Felt 20. Søndergade 19 og 24. 
DDA kontaktet ca. 8.30 af Buus Anlægsgartner A/S, da de skulle etablere et plantehul midt på 
Søndergade ud for adresserne Søndergade 19 og Søndergade 24 og delvist ud for felterne 13 og 14, men 
lidt mere mod vest. 
DDA kom derned, da feltet var gravet til 1,10 under færdigt terræn. Her fremkom mørke kulturlag i 
feltets vestlige ende, som blev afrenset med graveske og efterfølgende fotoregistreret. Herefter blev hele 
feltet indmålt i forhold til eksisterende bygninger og skel. Feltet målte i sig selv 3,60 (N-S) og 4,60 (Ø-V). 
Feltets sydvesthjørne befandt sig 13 m fra fundamentet på Søndergade 24, punktet var ca. 6.10 m mod 
øst målt fra skel ind til Søndergade 22. Feltets nordvesthjørne befandt sig 16.60 m fra fundamentet til 
Søndergade 24. Der blev målt ind til fundamentet på Søndergade 19 (OBS: glemt at aflæse hvor langt fra 
16.60 og ind til fundamentet på nr. 19!). Punktet ved fundamentet til nr. 19 målt fra skellet mellem nr 17 
og 19 (til venstre for porten) befandt sig 6,72 m. mod øst. 
Kulturlaget målte ca. 185 cm (nord-syd) fra feltets sydkant og ind i feltet. Laget bestod af sortbrunt 
humøst organisk komprimeret sand indeholdende meget trækul, dyreknogler, teglstensnister, slagger og 
enkelte stykker keramik. Laget var tydeligvis gennemgravet mod syd og var her langt lysere og mindre 
opblandet med trækul. Den umiddelbart skarpe afgravningskant mod øst, hvor der ses stabilgrus bestod 
blot af få centimeter grus, som lå henover en fiberdug, der muligvis har skulle beskytte og tydeliggøre, at 
der herunder fortsat findes uforstyrrede opfyldningslag i voldgraven. I feltets østende fremkom også et 
mørkt kulturlag, som formodes at være sammenhængende med laget under fiberdugen (dette blev ikke 
efterprøvet, da entreprenørfirmaet var nået til det niveau de skulle 1,15 m under færdigt terræn (kote 
4.25).          
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Kulturlaget mod øst startede ca. 2,6 m fra sydvesthjørnet og målte på det bredeste sted ved feltets 
sydkant ca. 80 cm. Dette var skåret mod øst af nedgravningen til et gennemgående kabelførende 
cementrør. Mod vest løb to plastikrør. Som føromtalte lag helt mod vest var også dette skåret af 
nedgravning ca. 185 cm inde i feltet. Laget blev afrenset og fotodokumenteret.   
Der er hjemtaget enkelte dyreknogler, slagge, keramikfragmenter, samt et fragment af en formodet 
tagsten. DDA. 28.01.2019    
 
Felt 21-24. Søndergade 13/15 
DDA forsøgt kontaktet af Buus Anlægsgartner A/S omkr. 8.30, som efterfølgende tog kontakt til FC for 
at oplyse om, at der skulle graves fire felter til Gran Bars udeservering. DDA blev orienteret og talte selv 
med en medarbejder fra Buus A/S for en orientering omkring, hvor de respektive felter skulle graves. 
Der blev oplyst omkring to felter midtfor på gaden og to langs med butikker i bygningerne Søndergade 
13 og 15. Det skal understreges at museet ikke på forhånd var orienteret om disse opgravninger, da 
etablering af udeserveringerne påhviler café-ejerne selv og disse selv skal rette direkte henvendelse til 
museet. 
FC talte med ejeren af Gran Bar. Ca. 11.00 var DDA på Søndergade, hvor det konstateredes at alle fire 
felter allerede var gravet. Kun det vestligste felt ud for Gran Bar var ikke endeligt færdiggravet. Dette var 
imod den aftale som FC havde lavet med Buus A/S tidligere på formiddagen og imod den aftale som er 
blevet gentaget flere gange – at museet skal være til stede, når der graves under stabilgrus, som 
udelukkende udgør de øverste 20-25 cm under belægning.  
De fire felter befandt sig dels øst for Kuben, dels midt for på Søndergade men var placeret som hjørner i 
et kvadrat. I det nordøstligste felt (felt 21) blev alle fire profiler tegnet og fotoregistreret. I de to felter 
midt for på gaden konstateredes udelukkende stabilgrus og sand, som må være påfyldt i forbindelse med 
kloakomlægninger i 1990´erne.  
De fire felter blev indmålt i forhold til matrikelskel mellem Søndergade 13 og 15.  
Det vestligste felt tættest på Kuben blev færdigudgravet under overvågning. Her fremkom kulturjord 
som var kraftigt opblandet med lyst sand i bunden af feltet på vestprofilen. Da lagene var stort set 
identiske med lagene i felt 21 blev feltet udelukkende fotodokumenteret. DDA. 04.02.2019 
 
 

Sammenfatning                   
Forundersøgelsens resultater afspejler i høj grad de forhold, hvorunder undersøgelsen er foregået nemlig 
som overvågning, henholdsvis undersøgelse og registrering af blottede kulturlag typisk i felter af meget 
begrænset størrelse og under et mindre tidspres af hensyn til at begrænse spilddage for entreprenør og 
bygherre.    
Der er på Jessensgade, etape 1 registreret 12 felter (1-12), hvori udelukkende er registreret spor fra tiden 
efter 1700, herunder er observeret grubelignende nedgravninger og i felt 11 registreret dele af et nord-
syd orienteret fundament til en bygning. Fundamentstenene til denne ligger ca. 80 cm under terræn.  
Ved undersøgelserne i Søndergade, etape 2, er der registreret 12 felter (13-24). Her fremkom i den 
vestlige del (felt 16) to større nedgravninger, hvoraf den ene er tolket som rester af en plyndret kælder, 
hvilket overraskende vidner om, at Søndergades store bredde på dette sted ikke er oprindelig. I begge de 
to nedgravninger opsamledes flere knytnævestore klumper af jernslagger. Fund af jernslagger tilhører 
også det generelle billede for kulturlagene i de øvrige felter og må vidne om en del smedeaktivitet i 
området. Der henvises i øvrigt til O. Fabricius´s og K.E. Jensens beskrivelser af, at byen har haft flere 
gader med betegnelsen Smedegade (store og lille Smedegade) angiveligt hvor en del af Søndergade i dag 
forløber. Generelt er der i de opblandede kulturlag observeret mange dyreknogler, som her opfattes som 
en del af de almindelige affalds- og udsmidslag, der blev akkumuleret over tid på gaden. Ligeledes ses en 
del trækul, enkelte steder i mere koncentrerede lag, som evt. kan stamme fra nogle af de brande, som 
byen har gennemgået. Hvor der er fundet keramik har det kunnet dateres til Middelalder, Renæssance og 
Nyere Tid. En mønt fundet i felt 17 afventer bestemmelse henholdsvis datering.          
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En mindre del af nedgravningen til byens middelalderlige voldgrav blev observeret i felt 14 og i felt 20 
konstateredes tilsvarende meget mørke kulturlag inden for samme nord-sydlige forløb. Det er også i 
dette område, at voldgraven tidligere (HOM612) er konstateret. I felt 14´s øst-ende fremkom en 
gadebelægning, som kendes tilsvarende andre steder i middelalderbyen, indenfor voldgraven, og dateres 
til 1300-tallet. En lignende belægning er desuden konstateret vest for voldgraven (i henholdsvis felt 15 
og felt 17). 
Samlet set har felterne 1-12 og 13-24 bekræftet den forståelse, der overordnet eksisterer omkring 
Horsens bys historie på dette sted, men også kunnet supplere med ny viden de begrænsede indkig til 
trods. Netop de begrænsede indkig afspejler den mulighed der er for at kunne finde spor af byens 
historie i selv meget små felter.  
  

Fremtidigt arbejde på stedet  
Museets kendskab til anlægsarbejder i moderne tid sammenholdt med de observationer der i denne 
forundersøgelse er gjort, viser tydeligt, at kulturlagene i midten af Søndergade er bortgravede, mens disse 
fortsat påtræffes langs facaderækken og et stykke ud i gaden herfra. Derfor bør der også fremadrettet 
være fuld opmærksomhed på, at museet med reference til, at Museumsloven fortsat er gældende i hele 
kulturarvsarealet, bliver oplyst om og får mulighed for at registrere de huller, der graves i bymidten.     
 

Anlægsliste 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Tegn. Indgår i Består af 

1 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 1   

2 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 1   

3 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 1   

4 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 1   

5 Recent 

forstyrrelse 

Funderingslag Nutid-Nutid 5, 8   

6 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 2   

7 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 2   

8 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 2   

9 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 2   

10 Lag Belægning Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 2   

11 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 2   

12 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 2   

13 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 2   

14 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

15 Recent 

forstyrrelse 

Opfyld Nutid-Nutid 3   

16 Recent Fyld i nedgravning Nutid-Nutid 3   
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forstyrrelse 

17 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

18 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

19 Lag Konstruktion Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

20 Lag Undergrund  Udateret-Udateret 2   

21 Lag Lag Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

22 Lag Konstruktion Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

23 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

24 Lag Undergrund Udateret-Udateret 3   

25 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

26 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

27 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

28 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3   

29 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nutid-Nutid 3   

30 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nutid-Nutid 3   

31 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

32 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

33 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

34 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

35 Lag Belægning Middelalder-Middelalder 4   

36 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

37 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

38 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

39 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 4   

40 Lag Fyld i nedgravning Middelalder-Middelalder 4   

41 Lag Undergrund Udateret-Udateret 4   

42 Grube Slaggegrube Middelalder-Middelalder 4   

43 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 5   

44 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 5   

45 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 5   

46 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 5   
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47 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 5   

48 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 5   

49 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 6   

50 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 6   

51 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 6   

52 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 6   

53 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 6   

54 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 6   

55 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 6   

56 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

57 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

58 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

59 Lag Konstruktion Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

60 Lag Konstruktion Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

61 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

62 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

63 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

64 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

65 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

66 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

67 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

68 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

69 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

70 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

71 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

72 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 7   

73 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

74 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nutid-Nutid 8   

75 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

76 Lag Belægning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

77 Lag Belægning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

78 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

79 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   
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80 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

81 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

82 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

83 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

84 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 8   

85 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nutid-Nutid 8   

86 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 10   

87 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 10   

88 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 10   

89 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 10   

90 Recent 

forstyrrelse 

Recent forstyrrelse Nutid-Nutid 9   

91 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 9   

92 Lag Fyld i nedgravning Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 9   

93 Lag Belægning Middelalder-Middelalder    
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 Anlægsbeskrivelse 
 

1 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent mørkt sortbrunt 

humøst kulturjord. Der er ikke 

gjort fund. Der er givetvis tale om 

en grube. Men kun set i profil. 

Tegninger:  1 

Foto:  3439/4, 3439/5, 

3439/6, 3439/7, 3439/8, 3439/9, 

3439/10, 3439/11, 3439/12, 

3439/13, 3439/14, 3439/15 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

2 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent mellemgråbrunt 

humøst sand. Angiveligt Nyere 

Tid. ingen fund  

Tegninger:  1 

Foto:  3439/4, 3439/5, 

3439/6, 3439/7, 3439/8, 3439/9, 

3439/10, 3439/11, 3439/12, 

3439/13, 3439/14, 3439/15 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

3 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent mellemgråbrunt 

humøst sand. Angiveligt Nyere 

Tid. ingen fund  

Tegninger:  1 

Foto:  3439/4, 3439/5, 

3439/6, 3439/7, 3439/8, 3439/9, 

3439/10, 3439/11, 3439/12, 

3439/13, 3439/14, 3439/15 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

4 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

nedbrydningsbestanddele af 

puds/mørtel, brokker af 

Flensborg tegl. I laget ses en del 

glasskår.   

Tegninger:  1 

Foto:  3439/4, 3439/5, 

3439/6, 3439/7, 3439/8, 3439/9, 

3439/10, 3439/11, 3439/12, 

3439/13, 3439/14, 3439/15 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

5 

Recent forstyrrelse, 

Funderingslag, Nutid-Nutid 

Stabilgrus. Sand- og stenblandet 

og flere steder også rødbrunt 

grusblandet sand. Udgør det 

funderende lag under den 

moderne belægning. Det 

rødbrune sand er 

opfyldsmateriale fyldt i de huller 

hvor der (specielt i 1990´erne) er 

foretaget større nedgravninger 

op midt igennem Søndergade.    

Tegninger:  5, 8 

Foto:  3439/140, 

3439/141, 3439/142, 3439/143 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

6 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogen blanding primært 

bestående af mørkt sortgråt 

fedtet humøst sand. iblandet 

lysere sand. Rødt tegl ikke sikkert 

dateret kun set i profil. 

Afgrænsning mod vest er ukendt.  

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

7 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem til mørkegult 

ler. Iblandet brændt ler, trækul, 

lyst gråt ler (aske?) rødt tegl og 

mørtel. Nedgravningen synes at 

gå hele vejen på tværs af 

plantehul måske iblandet 

Flensborg tegl.   

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

8 

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

som A7 iblandet knogle og 

fragment af Flensborgtegl. I 

bunden af nedgravningen et gult 

sandlag. Går ca. 50 cm ud i 

fladen.   

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

9 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Rodet blanding af gult sand og 

lag A7. Virker meget omrodet. i 

laget er munkestensbrokker.  

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

10 

Lag, Belægning, Middelalder-

Nyere tid (1661 - ) 

Mindre område i den nordøstlige 

ende af felt 13, bestående af et 

lag af småsten og enkelte større 

sten, som må have udgjort en del 

af en belægning lagt direkte 

ovenpå lyst gulgråt 

undergrundssand. Anlægget blev 

indmålt med GPS   

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

11 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent gråbrunt sand 

iblandet spredte trækulsnister. 

Undergrundssand under er 

afgravet.  

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

12 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Let spættet brungråt sand 

iblandet gulligt sand og 

teglnister. 

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

13 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

heterogent mørkt humøst fedtet 

sand og ler iblandet spredte 

klatter af mørtel, rød tegl og 

enkelte knogler. Glas med 

luftbobler. Del af grøft der 

strækker sig på tværs af 

plantehul.  

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

14 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nyere tid (1661 - )-

Nyere tid (1661 - ) 

recent, omrodet lag med 

Flensborgsten, rør og kabler.  

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

15 

Recent forstyrrelse, Opfyld, 

Nutid-Nutid 

Rødbrunt grusblandet sand. 

Formentlig nyt opfyld i traceet i 

1990´erne (1991?) 

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

16 

Recent forstyrrelse, Fyld i 

nedgravning, Nutid-Nutid 

Opfyldslag. En del røde 

teglstenbrokker, Hel gul teglsten.     

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   



 

Side 21 af 34 

 

17 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opfyld i kabelgrøft. Omrodet 

gråbrunt sand opblandet med 

grågult grus, en del teglbrokker 

og teglnister og lerlommer.  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

18 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem til mørkt 

gråbrunt sand med dyreknogler 

og trækul. 

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

19 

Lag, Konstruktion, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lyst grågult og 

mellem gråbrunt leret sand med 

trækulsnister og i profil mod syd 

ses en del jernslagger (noteret 

med S på tegningen). Muligt 

lergulv i kælder?  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

20 

Lag, Undergrund , Udateret-

Udateret 

Undergrund: Lyst hvidgult fint 

sand  

Tegninger:  2 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

21 

Lag, Lag, Nyere tid (1661 - )-

Nyere tid (1661 - ) 

Minder om A18.  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

22 

Lag, Konstruktion, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Som A19, men med teglnister (og 

uden jernslagger). Muligt gulvlag.  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

23 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mørkt gråbrunt leret 

sand med trækulsnister og 

teglstykker.  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

24 

Lag, Undergrund, Udateret-

Udateret 

Som A20, undergrundssand 

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

25 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem til mørkt 

gråbrunt leret sand omrodet og 

med teglstykker og trækulsnister.  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

26 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mørkt brungråt 

sandet ler meget askeholdigt og 

med trækulsnister og 

dyreknogler.   
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Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  9: Fod, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Lag:  

   

27 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lyst gulgråt og 

mellem gulgråt opblandet sand 

og grus. 

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

28 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent nedgravning og 

opfyldning. minder om A17, men 

mere spættet og med lyse 

hvidgule lag. Teglstensstykker, 

trækul.  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

29 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nutid-Nutid 

recent grusblanding. 

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

30 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nutid-Nutid 

moderne forstyrrelse, større 

betonklods.  

Tegninger:  3 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

31 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mørkt sortbrunt sand 

med trækul og forstyrret af 

rødder.   

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  5: Sideskår, 

ubestemt, Middelalder-Nyere tid 

(1661 - ) 

Lag:  

   

32 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nyere tid (1661 - )-

Nyere tid (1661 - ) 

Recent nedgravning til rør, 

omrodet, rødder og teglbrokker 

(munkesten) skærer lag g.   

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

33 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Som A31 

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

34 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Minder om A31 og A33. Mindre 

opblandet.  

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

35 

Lag, Belægning, Middelalder-

Middelalder 

Stenlag, belægning/brolægning. 

Middelalder (1300-tal)? af 

småsten ca. 3-10 cm i diameter. 

Laget er lagt på undergrund af 

rødbrunt sand. Ses også i et 

mindre område i 

østprofilen/fladen 

(fotodokumenteret).    

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

36 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lyst grågult og 

mellem gråbrunt grus og sandlag, 

let omrodet. Kan være ældre end 

1660 -  

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

37 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent mørkt gråbrunt sand 

med trækulsnister 

 

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

38 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem til mørkt 

gråbrunt grus- og lerblandet sand 

med teglnister, trækulsnister og 

forstyrret af rødder.  

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  2: Sideskår, 

ubestemt, Middelalder-

Middelalder 

Lag:  

   

39 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Spættet lyst og mellem gulbrunt 

og gråbrunt sand 

medtrækulnister, teglnister. 

Nedgravningskanten mod vest er 

meget lodret og kan have fjernet 

en del af lag g/A35 

(småstensbelægningen). Mod 

vest i bunden af laget ses en 

klump hvid kalkmørtel.  

Der er ved hjælp af et foto med 

placering af målebånd på tværs 

af feltet forsøgt at illustrere 

nedgravningskant mod øst på 

nord og sydprofil. 

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  6: Sideskår, 

ubestemt, Middelalder-

Middelalder 

Lag:  

   

40 

Lag, Fyld i nedgravning, 

Middelalder-Middelalder 

heterogent mellem gråbrunt 

sand med en høj koncentration 

af trækul. laget dykker og 

forsvinder i fladen under lag 

k/A39. Muligvis middelalder 

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

41 

Lag, Undergrund, Udateret-

Udateret 

Homogent rødbrunt grusblandet 

sand. 

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

42 

Grube, Slaggegrube, 

Middelalder-Middelalder 

grube, mulig 

smedegrube/slaggegrube, som 

overlejres af lag l/A40 (trækul). 

heterogent mellem gråbrunt 

sand med en del slagger, 

teglstensbrokker og 

knytnævestore sten samt trækul. 

Muligvis middelalder  

Tegninger:  4 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  7: jern, 

smedeslagge ?, Middelalder-

Nyere tid (1661 - ) 

Lag:  

   

43 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Spættet lys til mellem gulgråt 

sand.  

Tegninger:  5 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

44 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nyere tid (1661 - )-

Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem gråbrunt 

sand grusblandet, trækulsnister. 

Recent nedgravning til rør.   

Tegninger:  5 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

45 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem brungråt 

opblandet sand og grus, 

trækulsnister. 

Tegninger:  5 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

46 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

som lag d/ A45 

Tegninger:  5 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

47 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

heterogent mørkt gråbrunt let 

grusblandet sand med 

trækulsnister og højere 

koncentration af trækul henover 

lag g/A48 

Tegninger:  5 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

48 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent lyst gulgråt sand, 

trækulsnister. 

Tegninger:  5 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

49 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem gråbrunt 

sand og grus med trækul og 

mindre sten 2-5 cm i bunden af 

laget umiddelbart over lag c /A50 

ses flere dyreknogler i fylden og 

der blev også opsamlet en del 

under afgravningen.  

Tegninger:  6 

Foto:  3439/29, 

3439/30 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

50 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mørkt sortbrunt 

fedtet, leret organisk lag med 

meget trækul, teglnister og 

dyreknogler og sten 5-10 cm.  

 

Tegninger:  6 

Foto:  3439/29 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

51 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mørkt sortgråt leret 

gruset sandet med trækul, 

lernister 

Tegninger:  6 

Foto:  3439/29 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

52 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent mellem brungråt 

sand. Tynd stribe kulturjord som 

er bevaret under recent grus, 

men som skæres af recent 

nedgravning mod øst. Kan have 

være sammenhængende med lag 

h/A55, som skæres af 

nedgravningen til A50.  
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Da striben af kulturjord er så 

tynd er det svært at vurdere om 

den er del af samme belægning 

som tydeligt ses i nordprofilen i 

dette felt, men det er en mulig 

tolkning at 

nedgravningen/gruben som er 

tydelig både mod syd og nord har 

fjernet belægningen. 

Tegninger:  6 

Foto:  3439/44 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

53 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lyst til mellem gulgråt 

sand, mulige 

udvaskninger/dyregange. 

Tegninger:  6 

Foto:  3439/44 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

54 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mulige udvaskninger som lag 

f/A53 gulgråt sand. 

Tegninger:  6 

Foto:  3439/30 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

55 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mørkt brunsort sand 

omkring kompakt stenlag. En del 

af det virker naturligt iblandet 

småsten. 

Tegninger:  6 

Foto:  3439/30 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

56 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Lille nedgravning. Opblandet gult 

sand og mørkt gråt sand. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/34 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

57 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning. mellem brungråt 

let heterogent sand.   

Tegninger:  7 

Foto:  3439/34 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

58 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mellem brungråt sand. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/35, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

59 

Lag, Konstruktion, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Muligt gulvlag. Lyst gulbrunt 

sand, lyst gulbrunt ler og mellem 

brungråt sand. blandet men 

lagdelt med tynde lysebrune 

striber af organisk materiale 

(rådnet bræddegulv?) 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/35, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

60 

Lag, Konstruktion, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Som en fortyndet udgave af lag 

d/A59, så det ligner en 

fortsættelse af (det mulige) 

gulvlaget, som dog er stærkt 

forstyrret her.   

Tegninger:  7 

Foto:  3439/36, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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61 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mellem brungråt sand, minder 

om det som er blandet i lag 

d/A59   

Tegninger:  7 

Foto:  3439/36, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

62 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

mørkt gråt/brungråt 

sammenpresset organisk blandet 

sand. indeholder trækulsnister og 

lidt grus. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/35, 

3439/36, 3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

63 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mellem gråbrunt sand let 

rødfarvet indeholder grus. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/34, 

3439/35 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

64 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mellem gråbrunt sand, lidt 

mørkere end h/A63, indeholder 

trækulsnister, meget homogent.  

Tegninger:  7 

Foto:  3439/36, 

3439/37, 3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

65 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Lag af grus, brokker, knogle, 

råddent træ og lignende. er det 

mon et bygningslag eller bare 

udsmid?  

Mellembrunt, rødbrunt. Kun lidt 

sand mellem grus og lagets andre 

indholdsmaterialer. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/34, 

3439/35, 3439/36, 3439/37, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

66 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Tynd stribe af mørkt sortbrunt 

organisk blandet sand med 

trækulsnister. Ingen grus!  

Tegninger:  7 

Foto:  3439/34 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

67 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mørkt brungråt sand, men mest 

af alt et grsulag. Bemærk at det 

ligger direkte på undergrund i 

den østlige ende af profilen. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/35, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

68 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mørkt gråsort hårdt 

sammenpresset organisk blandet 

sand. Indeholder trækulsnister. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/36, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

69 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Tynd stribe af mellem gråbrunt 

sand 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/47 

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

70 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mellem mørk-gråt fedtet sand 

med trækulsnister. 

Knoglestumper, Brændt ler.  

Tegninger:  7 

Foto:  3439/36, 

3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

71 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nedskridning af 

undergrundssand fra kanten af 

nedgravningen. Består af en 

blanding af lyst hvidbrunt sand 

og mellemgråt sand.    

Tegninger:  7 

Foto:  3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

72 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mørkt gråt meget fedtet næsten 

gytjeagtigt sand med store 

trækulsnister. Indeholder også 

lidt knoglestumper og organisk 

materiale.  

 

Tolkning af nordprofilen i felt 15: 

der er tale om en nedgravning, 

muligvis en grøft. Vi kender ikke 

den fulde udstrækning af den, 

men vi kan se i fladen, at den 

hænger sammen med den som er 

registreret i sydprofilen. 

Tegninger:  7 

Foto:  3439/47 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

73 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem gråbrunt 

opblandet sand og grus, en del 

teglbrokker, trækul.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

74 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nutid-Nutid 

metalrør 

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

75 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mørkt sortbrunt let 

organisk sand med teglnister, 

dyreknogler, trækul.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

76 

Lag, Belægning, Nyere tid (1661 - 

)-Nyere tid (1661 - ) 

Som lag d/A75, men med 

småsten, mulig belægning.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

77 

Lag, Belægning, Nyere tid (1661 - 

)-Nyere tid (1661 - ) 

Som lag d/A75 men med småsten 

mindre end i lag e/A76. der blev 

fundet en mønt 

(Middelalder/Nyere Tid?) i dette 

lag. Bestemmes efter 

konservering.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  12: 

betalingsmiddel, mønt, 

Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Lag:  

   

78 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 
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Homogent sortgråt sand, 

trækulsmættet/trækulslag 

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

79 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Lag af tynde 0,5 cm striber 

vekslende mellem grå og 

gråsorte, enkelte deciderede 

trækulslag. 

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

80 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

som lag b/A73. Er gennemskåret 

af jernrør.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

81 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

minder om lag d/A75 

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

82 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lyst til mellem gul- og 

gråbrunt sand- og lerblandet.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

83 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent lyst rødbrunt let 

sandet ler.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

84 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent mellem gråbrunt 

sand 

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

85 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nutid-Nutid 

Rødbrunt grus, recent opfyld.  

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

86 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Svarer til A76 i profilen (T8): 

heterogent mørkt sortbrunt sand 

med trækul, dyreknogler og 

småsten 

Tegninger:  10 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

87 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lyst gulbrunt ler med 

trækul, nedgravning i a/A86   

Tegninger:  10 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

88 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent mørkt gråbrunt sand, 

overlejres af a. 



 

Side 29 af 34 

 

Tegninger:  10 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

89 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

som lag a/A86 

Tegninger:  10 

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

90 

Recent forstyrrelse, Recent 

forstyrrelse, Nutid-Nutid 

Som A15. Fint rødbrunt grus, 

recent opfyld.  

Tegninger:  9 

Foto:  3439/140, 

3439/141, 3439/142, 3439/143 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

91 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

heterogent mellem brungråt 

sand opblandet med lyst 

gulbrunt sand, trækulsnister, 

slagger, dyreknogler. 

Tegninger:  9 

Foto:  3439/140, 

3439/141, 3439/142, 3439/143 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

92 

Lag, Fyld i nedgravning, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lyst gulgråt sand med 

spor af dyregange, udvaskninger 

fra lag 3.   

Tegninger:  9 

Foto:  3439/140, 

3439/141, 3439/142 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

93 

Lag, Belægning, Middelalder-

Middelalder 

Middelalderlig vejbelægning på 

indersiden af voldgraven 

bestående af et småstenslag, 

hvori ses organisk materiale 

eksempelvis dyreknogler. Laget 

blev fremdraget i fladen i et 

område på ca. 50x50 cm i 

østprofilen af felt 14 og er 

udelukkende fotoregistreret. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  3: Bundskår, 

ubestemt, Middelalder-

Middelalder 

Lag:  
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FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

1 Keramik/historisk tid Sideskår, ubestemt Middelalder-Nyere tid (1661 - )  

2 Keramik/historisk tid Sideskår, ubestemt Middelalder-Middelalder 38 

3 Keramik/historisk tid Bundskår, ubestemt Middelalder-Middelalder 93 

4 Keramik/historisk tid Bundskår, ubestemt Middelalder-Middelalder  

5 Keramik/historisk tid Sideskår, ubestemt Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 31 

6 Keramik/historisk tid Sideskår, ubestemt Middelalder-Middelalder 39 

7 Slagge jern, smedeslagge ? Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 42 

8 Keramik/historisk tid Sideskår, ubestemt Middelalder-Nyere tid (1661 - )  

9 Keramik/historisk tid Fod Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661 - ) 

26 

10 Keramik/historisk tid Bundskår, ubestemt Middelalder-Middelalder  

11 Keramik/historisk tid Sideskår, ubestemt Middelalder-Nyere tid (1661 - )  

12 Kobberlegering betalingsmiddel, mønt Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 77 
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 Fundbeskrivelse 

 

1 
Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, 

Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

2 sideskår, en bund fra et fad, indvendigt bemalet og 1 

fod fra en stjertpotte (?) med indvendig glasur. 

Felt 14, Delvist løsfund - pillet ud af nordprofilen i det 

omrodede lag under fiberdug. 

 

Tegninger:  4 

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

2 
Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, 

Middelalder-Middelalder 

Drejet, uglaseret sideskår. Middelalder? 

Felt 14, sydprofil, lag j. 

Tegninger:  4 

Foto:   

Anlæg: 38 

Fund:   

Lag  

   

3 
Keramik/historisk tid, Bundskår, ubestemt, 

Middelalder-Middelalder 

Fragment af bundskår fra middelalderlig kande med 

spor af indvendig og udvendig gulgrøn blyglasur. 

Felt 14. Fundet i lag over sten (middelalderlig 

vejbelægning). Sydprofil eller den lille blotlagte flade i 

øst A93 

Tegninger:  4 

Foto:   

Anlæg: 93 

Fund:   

Lag  

   

4 
Keramik/historisk tid, Bundskår, ubestemt, 

Middelalder-Middelalder 

Bundskår, gråvare, fra gryde med spor efter fod.  

Felt 14, løsfund. 

Tegninger:  4 

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

5 
Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, 

Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

2 keramikfragmenter fra forskellige kar, sideskår? 

Udvendigt glaserede henholdsvis rødbrun og gul 

glasur.   

Tegninger:  4 

Foto:   

Anlæg: 31 

Fund:   

Lag  

   

6 

Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, 

Middelalder-Middelalder 

Sideskår, gråvare?  

Felt 14, lag k. 

Tegninger:  4 

Foto:   

Anlæg: 39 

Fund:   

Lag  
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7 
Slagge, jern, smedeslagge ?, Middelalder-Nyere tid 

(1661 - ) 

Samling af slagge. Smedeslagge, løbeslagge og 

forglasset ler.  

felt 14, lag n 

Tegninger:  4 

Foto:   

Anlæg: 42 

Fund:   

Lag  

   

8 
Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, 

Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Sideskår, Hårdt brændt, gråt, uglaseret.  

Felt 16, overfladefund. 

Tegninger:  3 

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

9 
Keramik/historisk tid, Fod, Nyere tid (1661 - )-Nyere 

tid (1661 - ) 

Fragment af fod fra potte, indvendig glasur. Spor af 

sod på ydersiden. lag l/A26 

Tegninger:  3 

Foto:   

Anlæg: 26 

Fund:   

Lag  

   

10 
Keramik/historisk tid, Bundskår, ubestemt, 

Middelalder-Middelalder 

Bundskår fra fad, gråvare?  

Kalotslagge fra smedeaktivitet 

Felt 17, løsfund i opgravet jord. 

Tegninger:  8 

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

11 

Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, 

Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

3 sideskår, rest af indvendig glasur 

1 fragment af vingetagsten 

Dyreknogler fra ... (knoglerne er efterfølgende 

kasseret) 

Felt 20, løsfund. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

12 
Kobberlegering, betalingsmiddel, mønt, Middelalder-

Nyere tid (1661 - ) 

Mønt, møntpræget meget slidt. ubestemt datering og 

proveniens (sendt til konservering) 

Felt 17, lag f/A77 

Tegninger:  8 

Foto:  3439/123 

Anlæg: 77 

Fund:   

Lag  
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Tegningsliste 

 

Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

1 1:20 Profiltegning 1, 2, 3, 4  Profiltegning felt 11: 

Nordprofil + 

plantegning hul 11 

02-10-

2018 

Frederi

k 

Callese

n 

2 1:20 Profiltegning 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

20 

 Profiltegning i felt 12: 

Nordprofil 

04-10-

2018 

Frederi

k 

Callese

n 

3 1:20 Profiltegning 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30 

8, 9 øst- og sydprofil i felt 

16 

27-11-

2018 

Dorthe 

Danner 

Anders

en 

4 1:20 Profiltegning 14, 31, 32, 

33, 34, 35, 

36, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

Sydprofil i felt 14 28-11-

2018 

Dorthe 

Danner 

Anders

en 

5 1:20 Profiltegning 5, 43, 44, 45, 

46, 47, 48 

 Sydprofil i felt 13 29-11-

2018 

Dorthe 

Danner 

Anders

en 

6 1:20 Profiltegning 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 

55 

 Sydprofil i felt 15 06-12-

2018 

Dorthe 

Danner 

Anders

en 

7 1:20 Profiltegning 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 

62, 63, 64, 

65, 66, 67, 

68, 69, 70, 

71, 72 

 Nordprofil i felt 15 06-12-

2018 

Amand

a 

Ellerma

nn 

Trans 

8 1:10 Profiltegning 5, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 

79, 80, 81, 

82, 83, 84, 

85 

10, 12 Syd- og vestprofil, felt 

17 

12-12-

2018 

Dorthe 

Danner 

Anders

en 
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9 1:20 Profiltegning 90, 91, 92  V,N,Ø,S profil v. 

GranBar 

04-02-

2019 

Dorthe 

Danner 

Anders

en 

10 1:10 Plantegning 86, 87, 88, 

89 

 Flade ud for nr. 18 12-12-

2018 

Dorthe 

Danner 

Anders

en 

11 1:50 Plantegning   Flade i felt 15 06-12-

2018 

Karl 

Hjalte 

Maack 

Raun 

 

 
 


