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Abstract 

Museum Sydøstdanmark udførte arkæologisk overvågning og undersøgelse i forbindelse 

etableringen af et nord-syd orienteret forsyningstracé i Køge, liggende vest for banelegemet og 

løbende parallelt med tracé KNV00123-2, hvorved der blev fundet en kampestensmur fra 1700 

tallet, samt opfyldslag i form af meget omsatte affaldslag fra 1600 og 1700 tallet. 
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Undersøgelsens forhistorie 

I forbindelse med Energiforsyningens etablering af spildevandsledning skulle der graves et nord-

syd orienteret tracé ved parkeringspladsen Bag Haverne i Køge. Tracéet skulle graves ca. 140cm 

under eksisterende terræn, dvs. med en omtrentlig bundkote på 0,35 m. o. DVR 90. Dette tracé 

ville komme til at ligge mellem banelegemet og det tracé, der blev gravet til regnvandsledningen 

(KNV00123-2). 

På parkeringspladsen ved Bag Haverne blev der i 1978 udlagt tre mindre grøfter for at påvise 

Køges middelaldervold og -grav. Konstruktionen har omkredset byen og ydede også beskyttelse 

mod oversvømmelser og i særdeleshed mod stormfloder. Volden markerede også afgrænsningen 

af Køge købstad og fungerede derved som toldgrænse for handelen. I løbet af middelalderen kom 

der også bebyggelse uden for volden. Udgravningerne fra 1978 på parkeringspladsen viste at 

voldgraven havde en bredde på ca. 10 m og en dybde på 2-3 m. Middelaldervolden (eller –diget) 

bestod af en kerne af opdynget sand, formentlig fra opgravningen af voldgraven, mens 

ydersiderne var beskyttet mod udskridning af en kompakt voldfront opbygget i tørv. Tørven var 

rombeformet og lagt på vækstsiden. Under voldopbygningen blev der fundet en grenfaskine, der 

beskyttede volden mod erodering og underminering af påvirkninger fra vand. Volden og graven 

var repareret flere gange, og det kunne ses, at højvande og stormfloder havde ødelagt dele af 

anlægget, og at det derefter var blevet opbygget igen.  Den yngste del af volden var delvist fjernet, 

formodentlig i forbindelse med svenskerne besættelse af byen i 1658. 

Hvor Ivar Huitfeldtsvej ligger i dag, inden den forlægges tættere på jernbanen, menes svenskerne 

at have bygget deres forsvarsanlæg. Svenskerne ryddede ifølge skriftlige kilder store dele af Køges 

randbebyggelse i 1658, da de skulle bruge området til deres befæstning. Indtil for ganske nylig var 

det dog uvist, om svenskerne nogensinde påbegyndte deres byggeri i denne del af byen. Allerede i 

1660 kom Køge igen på danske hænder, og køgeborgerne blev beordret til at fjerne alle svenske 

forsvarsværker. 

Ved udgravningen KNV00123-2, hvis udgravningstracé forløb parallelt med udgravningen 

KNV00285-1, men 6-7 meter vest herfor, blev der tidligere i 2014 fundet rester af denne svenske 

befæstning. Derudover blev der ved denne udgravning fundet flere mulige latrintønder samt flere 

øst-vest orienterede matrikelskel i form af fletværkshegn. 

  

Administrative data 

Bygherre for undersøgelsen var Energiforsyningen i Køge, projektleder Torben Permin. 

Kontaktperson til bygherre var ingeniør Bjarne Lauritzen fra Rambøll. 

Alle korrespondance, sagsakter, oldsager samt originaldokumentation findes på Museum 

Sydøstdanmark, afdeling Næstved Museum under sagsnummer KNV00285-1 Bag Haverne. 

 

Topografi, terræn og undergrund 

Det nuværende Køge er i en bymæssig sammenhæng en ung by sammenlignet med andre 

middelalderlige købstæder. Fra de skriftlige kilder kender vi til det nuværende Køges 

grundlæggelse i sidste halvdel af 1200tallet. 
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Den oprindelige Køge landsby lå ved Gammel Køge gård på kanten af de frodige morænebakker, 

der præger Køges bagland. Købstaden Køge blev ikke placeret her, men derimod på den af Kongen 

ejede strandeng tæt på Køge Ås udmunding, formodentlig fordi Kongen ønskede at skabe en 

udskibningshavn og handelsplads med let adgang til det skånske sildemarked i Skanør og de 

opblomstrende tyske handelsbyer. 

Køges placering på strandengen har givet anledning til hyppige oversvømmelser og meget fugtige 

byggegrunde. Allerede tidligt bliver byens borgere pålagt at fylde området omkring byen op med 

affald for at hæve terrænet. Denne opfyldning ses også arkæologisk, når der graves i byen. 

Undersøgelsesarealet ved P-pladsen Bag Haverne ligger i den sydøstlige udkant af den oprindelige 

Køge Købstad, i området mellem byens store, centrale torv og 1400-tals havnen. 

Undergrunden består hovedsagelig af fint sand med horisonter af havaflejrede sedimenter, men i 

denne undersøgelse fremkom der ikke undergrund. 

 

 

Figur 1 Reliefkort over Køge og omegn. På kortet ses Gammel Køges placering på kanten af morænelandskabet og ned til Køge Å, 
mens det middelalderlige Køge blev anlagt på den lave strandeng ved åens udmunding. Kort- og Matrikelstyrelsen samt 
Kulturstyrelsen. 

 

Målesystem 

Der blev under udgravningen indmålt fixpunkter med GPS, Trimble R10 med landmålingscomputer 

TSC3. Punkterne er indmålt i UTM 32, Euref 89 og højden er målt efter DVR 90, 2013. Digitalisering 

af opmålingsdata er foregået efter den standardiserede eksportskabelon til MapDigi og de 

digitaliserede opmålinger er redigeret i MapInfo 12.03. GPS eksporter og metadata er logget i .txt- 

og .job-filer og opbevares på Museum Sydøstdanmark. 
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Øvrige data 

Udgravningen stod på i perioden fra den 16. december 2014 til 7. januar 2015 i koldt, men 

nogenlunde tørt vejr. 

Økonomisk ansvarlig var Maja Kildetoft Schultz, Projektleder Annemette Kjærgård, feltleder samt 

beretningsansvarlig Majken Ryeholm Etheridge. Desuden deltog arkæologerne Anne-Mette 

Jørgensen og Karen Bork-Pedersen. 

Maskinarbejdet blev udført af entreprenørfirmaet Arkil A/S – Anlæg, Geminivej 5-7, 2670 Greve. 

Gravemaskinen var en 25 tons Liebherr 924 med en 130cm bred skovl. Fører af gravemaskinen var 

Flemming Andersen. 

Det undersøgte areal var offentlige arealer og gravetilladelserne givet af Køge Kommune. 

  

Udgravningsmetode 

Der blev med maskine gravet en 176 m lang grøft fra nord mod syd i det omfang anlægsarbejdet 

krævede, dybden var ca. 120-140cm. Arkæologerne fulgte maskinen og overvågede alt arbejde, 

arkæologiske spor blev undersøgt og dokumenteret løbende. 

Grøften og muren blev indmålt med GPS. Muren blev registeret i fladen, fotograferet og 

beskrevet, men den ligger så dybt, at den ikke vil blive påvirket af anlægsarbejdet og blev derfor 

ikke udgravet yderligere. 

 

Figur 2 Den sydligste del af tracéet graves. Foto Museum Sydøstdanmark 
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Undersøgelsens resultater 

 

Anlæg 

Der tegnede sig et hurtigt et gennemgående billede af lagene i tracéet. Øverst sås et 0,2-0,50 m 

tykt lag af stabilgrus. Herunder sås et ca. 0,9 til 1 meter tykt kulturlag, primært bestående af 

humøst, gråbrunt sand. Herfra blev der opsamlet diverse fund, bl.a. stjertpottekeramik, stentøj, 

dyreknogler, teglfragmenter og kridtpiber. Sandet tolkes som opfyld og/eller dyrkningslag. I begge 

sider af grøfterne sås i profilerne nogle store nedgravninger, flere meter lange, med fyld af lyst 

sand. Disse nedgravningers funktion er endnu uvis. Mod syd var området meget forstyrret af 

moderne nedgravninger. 

 

Figur 3 Tracéet på et kort over Køge, muren er markeret med sort. Indeholder data Geodatastyrelsen, DKT/skærmkort 

 

I tracéet fremkom to store kampesten (Se figur 4). Der blev afrenset omkring disse, og de viste sig 

at indgå i en øst-vest orienteret mur. Mur bestod af de to store flade kampesten, ca. 70x40cm i 

diameter, med 12 mindre sten (ca. 15x15 og 20x20cm) omkring. Der blev stukket med et jordspyd 

omkring stenene, og der kunne mærkes flere sten nedenunder. Disse kunne også ses på 

nordsiden, da enkelte af de mindre sten blev fjernet efter registrering. I østprofilen over muren sås 

en nedgravning, som ikke umiddelbart så ud til at gå ned og omkring stenene, men må være en 

senere nedgravning, eventuelt en plyndringsgrøft gravet i forbindelse med nedrivning af muren. 

Der kunne ses mørtel mellem de store kampesten, og der var ikke tegn på, at der har stået en 

teglstensmur oven på disse sten, hvilket tyder på, at der er tale om en kampestensmur, og at dette 

ikke blot er et fundament. Etableringsniveauet kunne ikke ses, og må ligge dybere, så de lag der 

set omkring stenene er fra funktions- og sløjfningstiden, hvilket – ud fra de fund der blev gjort i 
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disse lag – daterer muren til 1700 tallet, muren er dermed formodentlig bygget efter at 

svenskernes befæstning blev sløjfet. 

 

 

Figur 4 Muren set fra nord. Foto Museum Sydøstdanmark 

 

Det står ikke klart, hvilken funktion muren har haft. Hvis der var tale om en væg i en bygning, 

burde vi have fundet flere fundamenter, så formodentlig må der være tale om en alene-stående 

mur eller et dige. Opmålingen af muren er lagt over et georefereret matrikelkort fra 1863, og her 

ligger fundamentet 12 meter fra matrikelskellet. Men disse matrikler kan selvfølgelig have ændret 

sig, og der kan være tale om en ældre afgrænsning af matrikler.  Bemærkelsesværdigt er det, at 

der i forbindelse med gravningen af tracéet blev fundet langt mere keramik nord for muren end 

syd for, og der er også forskel på lagene her, hvilket tyder på en forskel af brugen af områderne 

nord og syd for fundamentet. 

I øvrigt henvises til den kommende rapport KNV00123-2 hvor resultaterne fra de to undersøgelse 

vil blive sat i sammenhæng. 
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Genstandsmaterialet 

I fylden omkring stenene i muren blev fundet et dekoreret kridtpibehoved (se figur 5). Piben er 

dekoreret med motiver, der viser Prins Willem IV af Oranien med sin familie. Derudover er 

pibehovedet udsmykket med objekter, der hentyder til prinsens status. Der ses to medaljoner på 

hver side af piben; i den ene ses Willem IV af Oranien (1711-1751) i en tidstypisk mandsdragt, og 

med hvad der må være et scepter og et verdensæble i hænderne, begge symboler på hans 

kongelige status. På den anden medaljon ses hans hustru Prinsesse Anna van Hannover (1709-

1759) med deres søn Willem V (1748-1806) på skødet. 

 

 

Figur 5 Kridtpibehovedet Prins Willem IV af Oranien. Foto Museum Sydøstdanmark 
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Under de to medaljoner og på den side, der vender ind mod rygeren, ses et tekstbånd med 

påskriften ”HET VORSTELIJK HUYS VAN ORANIE” – det fyrstelige hus af Oranien. 

På den modsatte side af pibehovedet ses våbenskjoldet for fyrstehuset Oranien flankeret af to 

stående løver. Piben er desuden udsmykket med et par flyvende keruber, der holder en krone, 

nogle blomsterranker samt to utydelige våbenskjold. Herudover er den lille del af stilken, der er 

bevaret, dekoreret med små muslingeskaller eller blomsterblade. 

Under pibens fod ses et stort D med en krone over, et mærke, der fortæller, at piben blev 

produceret i Gouda. En sammenligning med piber med et lignende motiv daterer dette pibehoved 

til omkring år 1750, og den blev efter alt at dømme produceret af Jan Van Leeuwen, en pibemager 

fra Gouda, som er tilskrevet mange pibehoveder med enten identisk eller lignende motiv. 

 

Derudover blev der primært fundet et typisk udvalg af almindeligt husholdningskeramik fra 

perioden 1650-1750, primært hjemligt producerede produkter og til almindeligt, uspecialiseret 

brug (figur 6). 

 

Figur 6 Udvalg af keramik og stentøj fra udgravningen. Foto Museum Sydøstdanmark 
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Opsummering 

Overordnet set viser undersøgelsen, at området fra slutningen af 1600 tallet og op gennem 1700 

tallet henlå som et ubebygget område, tilsyneladende græsnings- eller udmarksareal, hvor der i 

mindre grad og især nord for den øst-vest orientrede mur er sket en vis opfyldning i form af 

påførte, meget omsatte affaldslag samt en almindelig, naturlig lagtilvækst. Der blev fundet spor af 

en øst—vest orienteret mur eller et dige, der dog ikke var bevaret i tracéet vest herfor, undersøgt 

under journalnummeret KNV00123-2. At der er blevet kørt affald ud i området coinciderer med de 

affaldstønder, der blev udgravet i forbindelse med den ovennævnte KNV00123-2 undersøgelsen. 

Området er desuden bevaret så relativt uforstyrret, at det ikke kan udelukkes, at der vil kunne 

påtræffes rester af den svenske befæstning i dybere niveau, formodentlig dog i grundigt sløjfet 

form. 

  

Fremtidigt arbejde 

Resultatet fra denne gravning sammenholdt med resultater fra de tidligere gravninger ved Bag 

Haverne viser, at yderligere anlægsarbejder ikke bør finde sted uden foregående arkæologiske 

undersøgelser. 

  

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 10-02-2015 

Majken Ryeholm Etheridge 

 

  



11 
 

Anlægsliste 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består 

af 

Kampagne: 16-12-2014  

A1 Afgrænsning Mur Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

 

 Anlægsbeskrivelse 

A1 

Afgrænsning, Mur, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Øst-vest orienteret mur, liggende på tværs af grøften, bestående af to store flade kampesten, ca 

70x40cm i diameter, samt 12 mindre sten (ca 15x15 og 20x20cm) omkring. Der er blevet stukket 

med et jordspyd omkring stenene, og der kunne mærkes flere sten nedenunder. Disse kunne også 

ses på nordsiden, da enkelte af de mindre sten blev fjernet efter registrering. Over de to mindre 

sten mod nordøst er fylden (L4) mere leret og gult, måske er der tale om det mørtel der ses i 

mellem de to kampesten (L6). 

Muren ligger i nedgravningen L3 med fylden L4. I mellem stenene ses flere steder mørtel, L6. 

 

Tolkning: 

Det står ikke klart hvilken funktion muren har haft. Hvis der var tale om en væg i en bygning, burde 

vi have fundet flere fundamenter, så der må være tale om en alene stående mur. Opmålingen af 

muren er lagt over et matrikelkort fra 1863, og her ligger muren 12 meter fra matrikelskellet. Men 

disse matrikler kan selvfølgelig have ændret sig, og der kan være tale om en ældre afgrænsning af 

matrikler.  I forbindelse med gravningen af grøften blev der i øvrigt fundet langt mere keramik 

nord for muren end syd for, og der er også forskel på lagene her, hvilket tyder på en forskel af 

brugen af områderne nord og syd for muren. 

 

 

Datering: 

1700 tallet 

Tegninger:   

Foto:  1/D1, 1/D2, 1/D3, 1/D4, 1/D5, 1/D6, 1/D7, 1/D8, 1/D9, 1/D11, 1/D16, 1/D17, 1/D22, 

1/D23, 1/D24 

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:  X1: Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Industritid; X9: Kridtpibe, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X10: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X11: Øvrig import, bugskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X12: Jydepotte, bugskår, Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X19: Dyreknogler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

Lag: L3, L4, L5, L6 

 

 

Lagliste 

 

Lag Aflejringstype Indhold Datering Anlæg Fund Lag Tegninger 

Kampagne: 16-12-2014  

L1 Primær Nedgravning Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

L2 Sekundær Fyld i L1 Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

L3 Primær Nedgravning til 

mur 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

A1  L4, L5  

L4 Sekundær Fyld i L3 Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

A1 X1, X9, 

X10, 

X11, 

X12, 

X19 

L3, L5  

L5 Primær Mur Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

A1  L3, L4, 

L6 

 

L6 Primær Mørtel Nyere tid 

(1661 - )-

A1  L5  
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Nyere tid 

(1661 - ) 

L7 Primær Dyrknings- eller 

udsmidslag 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 X2, X3, 

X4, X5, 

X6, X7, 

X8 

L8  

L8 Primær Dyrkningslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 X13, 

X14, 

X15, 

X16 

L7  

L9 Primær Dyrknings- eller 

udsmidslag 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 X17, 

X18 

  

 

 Lagbeskrivelse 

L1 

Primær, Nedgravning, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Bekrivelse: 

Nedgravning i østprofil med fyld af L2. Ca. 2,5m bred øverst, ca 1,60m bred nederst. 

 

Tolkning: 

Plyndringsgrøft til mur? 

 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1, 1/D2, 1/D3, 1/D4, 1/D5, 1/D6, 1/D16, 1/D17 

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L2 

Sekundær, Fyld i L1, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Øverst gråbrunt sand med enkelte indslag af tegl, trækul og kalk. Nederst opblandet med gult 

sand. Mod syd ses desuden en stribe af hvidgult sand nederst i nedgravningskanten. 
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Tolkning: 

Fyld i nedgravning L1. 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L3 

Primær, Nedgravning til mur, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Nedgravning til muren L5, med fyld L4 

Tegninger:   

Foto:  1/D1, 1/D2, 1/D3, 1/D4, 1/D5, 1/D6 

Fund:    

Anlæg: A1 

Lag: L4, L5 

   

L4 

Sekundær, Fyld i L3, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Nord for muren er fylden en anelse mere gult end syd for, men ellers består det af gråbrunt sand 

med enkelte nister af trækul og tegl. Mod nordvest i laget ses to mindre huller i fylden mellem de 

små sten i L5, fylden i disse huller er meget løs og der er formentlig tale om huller fra sugespidser. 

 

Tolkning: 

Fyld i nedgravning L3 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:  X1: Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Industritid; X9: Kridtpibe, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X10: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X11: Øvrig import, bugskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X12: Jydepotte, bugskår, Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X19: Dyreknogler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - )  

Anlæg: A1 

Lag: L3, L5 
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L5 

Primær, Mur, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Øst-vest orienteret mur, liggende på tværs af grøften, bestående af to store flade kampesten, ca 

70x40cm i diameter, samt 12 mindre sten (ca 15x15 og 20x20cm) omkring. Der er blevet stukket 

med et jordspyd omkring stenene, og der kunne mærkes flere sten nedenunder. Disse kunne også 

ses på nordsiden, da enkelte af de mindre sten blev fjernet efter registrering. Over de to mindre 

sten mod nordøst er fylden (L4) mere leret og gult, måske er der tale om det mørtel der ses i 

mellem de to kampesten (L6). 

Stenene ligger i nedgravningen L3 med fylden L4. I mellem stenene ses flere steder mørtel, L6. 

 

Tolkning: 

Sten i muren A1, se denne 

 

 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1, 1/D2, 1/D3, 1/D4, 1/D5, 1/D6, 1/D7, 1/D8, 1/D9 

Fund:    

Anlæg: A1 

Lag: L3, L4, L6 

   

L6 

Primær, Mørtel, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Koncentration af mørtel mellem kampestenene i L5, indmålt med GPS. 

Tegninger:   

Foto:  1/D7, 1/D8, 1/D9, 1/D24 

Fund:    

Anlæg: A1 

Lag: L5 

   

L7 

Primær, Dyrknings- eller udsmidslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Samlet betegnelse for sandlagene i grøften nord for A1. 

Heterogene humøse sandlag. Gråbrunt til lystbrunt humøst sand, nogle steder med indslag af lyst 

gulbrunt sand. Indeholder trækulsnister, mindre stykker tegl, stjertpottekeramik, stentøj, 

dyreknogler, kridtpiber og søm. Ca 75cm tykt. 
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Ligger over L8 

 

Tolkning: Dyrknings- eller udsmidslag 

 

 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D18 

Fund:  X2: Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X3: Yngre 

rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 

- ); X4: Øvrig import, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X5: Porcelæn, 

bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X6: Stentøj, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ); X7: søm, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X8: jern, 

smedeslagge ?, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg:  

Lag: L8 

   

L8 

Primær, Dyrkningslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Mørkt gråbrunt fedtet humøst sand med trækulsnister og en del stjertpottekeramik, Laget er 1-

10cm tykt, og ses under L7, kun nord for A1. 

 

Tolkning: 

Dyrknings/-kulturlag 

Tegninger:   

Foto:  1/D18 

Fund:  X13: Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X14: Yngre 

rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); 

X15: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ); X16: Øvrig import, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - )  

Anlæg:  

Lag: L7 

   

L9 

Primær, Dyrknings- eller udsmidslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: 

Samlet betegnelse for sandlagene i grøften syd for A1. 
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Heterogene humøse sandlag, meget lig L7, men syd for A1, ses ikke det fedtede lag (L8) under, 

istedet ses her lyst gulbrunt sand. Der er markant mindre keramik i denne ende af grøften. 

 

Tolkning: Dyrknings- eller udsmidslag 

Tegninger:   

Foto:  1/D19, 1/D20 

Fund:  X17: Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X18: Yngre 

rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - )  

Anlæg:  

Lag:  

 

FundListe 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 16-12-2014  

X1 Keramik/histori

sk tid 

Kridtpibe Nyere tid 

(1661 - )-

Industritid 

A1 

X2 Keramik/histori

sk tid 

Kridtpibe Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X3 Keramik/histori

sk tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, randskår 

Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X4 Keramik/histori

sk tid 

Øvrig import, bugskår Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 
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X5 Keramik/histori

sk tid 

Porcelæn, bugskår Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X6 Keramik/histori

sk tid 

Stentøj, bugskår Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X7 Jern søm Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X8 Slagge jern, smedeslagge ? Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X9 Keramik/histori

sk tid 

Kridtpibe Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

A1 

X10 Keramik/histori

sk tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, randskår 

Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

A1 

X11 Keramik/histori

sk tid 

Øvrig import, bugskår Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

A1 
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Nyere tid 

(1661 - ) 

X12 Keramik/histori

sk tid 

Jydepotte, bugskår Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

A1 

X13 Keramik/histori

sk tid 

Kridtpibe Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X14 Keramik/histori

sk tid 

Yngre rødgods 

(hornmalet) vådglasur, 

randskår 

Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X15 Keramik/histori

sk tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, 

stjert/hank/øre 

Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X16 Keramik/histori

sk tid 

Øvrig import, bugskår Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X17 Keramik/histori

sk tid 

Kridtpibe Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 
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X18 Keramik/histori

sk tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, 

stjert/hank/øre 

Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

X19 Zoologisk 

materiale 

Dyreknogler Efterrefor

matorisk 

tid (1536-

1660)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

A1 
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Fundbeskrivelse 

X1 

Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Industritid 

Piben er dekoreret med motiver, der viser Prins Willem IV af Oranien med sin familie. Derudover 

er pibehovedet udsmykket med objekter, der hentyder til prinsens status. Der ses to medaljoner 

på hver side af piben; i den ene ses Willem IV af Oranie (1711-1751), i en mandsdragt der er 

passende for perioden, og med hvad der må være et scepter og et verdensæble i hænderne, som 

symbol på hans kongelige status. På den anden medaljon ses hans hustru Prinsesse Anna van 

Hannover (1709-1759) med deres søn Willem V (1748-1806) på skødet. 

Under de to medaljoner, på den side der vender ind mod rygeren, ses et tekstbånd med påskriften 

”HET VORSTELIJK HUYS VAN ORANIE” – det fyrstelige hus af Oranien. 

På den modsatte side af pibehovedet ses våbenskjoldet for fyrstehuset Oranien flankeret af to 

stående løver. Piben er desuden udsmykket med et par flyvende keruber, der holder en krone, 

nogle blomsterranker samt to utydelige våbenskjold. Herudover er den lille del af stilken, der er 

bevaret, dekoreret med små muslingeskaller eller blomsterblade. 

Under pibens fod ses et stort D med en krone over, et mærke, der fortæller, at piben er 

produceret i Gouda. En sammenligning med piber med et lignende motiv daterer dette pibehoved 

til omkring år 1750, og den er efter alt at dømme produceret af Jan Van Leeuwen, en pibemager 

fra Gouda som er tilskrevet mange pibehoveder med enten identisk eller lignende motiv. 

 

Mål: fra stilk til top: 4cm 

Diameter på hoved: 2cm 

 

Fundet i fylden i nedgravningen til fundamentet A1 

Tegninger:   

Foto:  1/D44, 1/D45, 1/D46, 1/D47, 1/D48 

Anlæg: A1 

Fund:   

Lag L4 

   

X2 

Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

2 kridttpibestilke. 

1: 3,5cm lang og 8mm i diameter 

2: 3cm lang og 9mm i diameter 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  
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Fund:   

Lag L7 

   

X3 

Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk 

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

Opsamling af rødgods, formentlig stjertpottegodt. 

4 randskår, 1 fod og 6 bugskår. 3 hornmalede bugskår, to med udvendig glasur med lyst 

stribemønster, og et bugskår med indvendig birgitning hvor glasuren delvist er faldet af, men det 

er tydeligt at der har været lavet små prikker med rød og grøn glasur. På ranskårene er der tre 

med vulster og drejeriller. 

Tegninger:   

Foto:  1/D49 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L7 

   

X4 

Keramik/historisk tid, Øvrig import, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 

- ) 

3x2,5x0,5cm. Indersiden lysgul glasur, udvendig lysgrå. Skærven er lavdelt næsten hvid til lys grå. 

Formentlig tysk import. 

Tegninger:   

Foto:  1/D49 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L7 

   

X5 

Keramik/historisk tid, Porcelæn, bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Lille stykke 15x11mm, på den ene side er der blåt blomsterdekoration 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag L7 
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X6 

Keramik/historisk tid, Stentøj, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

1: saltglasur, skærven er lavdelt gråt og brunrød. Muligvis halsen på en flaske. 25mm, skærven er 

på det tykkeste sted 6mm. 

2: Udvendig saltglasur i en lysblå farve, skærven hvid. 39mm, skærven 4mm 

3: Udvendig flammet blyglasur, skærven lysgrå. 25mm, skærven 4mm 

Tegninger:   

Foto:  1/D49 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L7 

   

X7 

Jern, søm, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Håndsmedet søm, kvadratisk snit og rundt hoved, 4,5cm langt, hovedet ca 1,5cm i diameter. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag L7 

   

X8 

Slagge, jern, smedeslagge ?, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

7,5x5,5cm 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag L7 

   

X9 

Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Stilke. 

Længde 1,5-4cm, diamter 5-7mm 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: A1 
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Fund:   

Lag L4 

   

X10 

Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk 

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

fod med grøn indvendig glasur, rand med vulster og indvendig mørk grøn glasur, rand med ind-og 

udvendig klar glasur, 4 bugskår med indvendig klar glasur  

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: A1 

Fund:   

Lag L4 

   

X11 

Keramik/historisk tid, Øvrig import, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 

- ) 

Hvis skærv med lysgul glasur, formentlig tysk import. Skærven er ret tyk 1,8cm på det tykkeste 

sted, muligvis bund. 2,5cm langt. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: A1 

Fund:   

Lag L4 

   

X12 

Keramik/historisk tid, Jydepotte, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

6,5x6,5x0,6cm. Lys grå skærv, udvendig glittet hvor man stadig kan se skæremærker. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: A1 

Fund:   

Lag L4 

   

X13 

Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

4 kridtpibestilke, Længde 3,7-4,8cm, diameter 6-11mm 
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Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag L8 

   

X14 

Keramik/historisk tid, Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk tid 

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

2 randskår (fra fade) og 3 bugskår. 2 hvor birgitning kan ses hvor glasuren er faldet af. 

Tegninger:   

Foto:  1/D49 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L8 

   

X15 

Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

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

Opsamling 

2 randskår med vulster, en med ind- og udvendig lysgrøn glasur og en med indvendig brunlig 

glasur der er plettet på ydersiden som er næsten sintret. 

7 bugskår alle med indvendig klar glasur, af af dem desuden med udvendig grøn glasur og 

drejeriller og en med udvendig birgitning. 

1 hank; lodret båndformet med tætsidende fingerindtryk langs kanten, klar glasur på alle sider. 

Tegninger:   

Foto:  1/D49 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L8 

   

X16 

Keramik/historisk tid, Øvrig import, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 

- ) 

4,5x2,8x0,3cm. Ind- og udvendig flammet gulligt blyglasur. Overfladen får bugskåret til at ligne 

stentøj, men skærven viser at det er keramik, hvidt pibeler. Formetlig tysk import 

Tegninger:   

Foto:   
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Anlæg:  

Fund:   

Lag L8 

   

X17 

Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

En kridtpibestik. Længde 21mm, diameter 4mm 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag L9 

   

X18 

Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

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

2 stjertpotte fødder med indvendig fladedækkende klar blyglasur 

4 bugskår. 1: indvendig fladedækkende klar blyglasur. 2: indvendig fladedækkende grønt glasur. 3: 

hornmalet på den ene side. 4: delvist sintret, glasuren faldet af, lysgrå birgitning tilbage 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag L9 

   

X19 

Zoologisk materiale, Dyreknogler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Astragalus 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: A1 

Fund:   

Lag L4 

 

Fotoliste 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 
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Kampagne: 16-12-2014  

1/D1 Fundament 

A1, set fra 

syd 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D2 Fundament 

A1, set fra 

syd 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D3 Fundament 

A1, set fra 

syd 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D4 Fundament 

A1, set fra 

nord 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D5 Fundament 

A1, set fra 

nord 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D6 Fundament 

A1 med 

indridset 

nedgravnin

g, set fra 

nord 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D7 Fundament 

A1 

detaljefoto

, set fra 

nord 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D8 Fundament 

A1 

detaljefoto

, set fra 

nordvest 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D9 Fundament 

A1 

detaljefoto 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 
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1/D10 Vestprofil 

ved A1, set 

fra 

nordvest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D11 Vestprofil 

ved A1, set 

fra 

nordvest 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D12 Østprofil 

med 

nedgravnin

ger med 

lyst sand, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D13 Østprofil 

med 

nedgravnin

ger med 

lyst sand, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D14 Østprofil 

med 

nedgravnin

ger med 

lyst sand, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D15 Østprofil 

med 

nedgravnin

ger med 

lyst sand, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D16 Østprofil 

ved A1, set 

fra vest 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D17 Østprofil 

ved A1, set 

fra vest 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 
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1/D18 Oversigtsfo

to, set fra 

nord 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D19 Oversigtsfo

to, set fra 

syd 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D20 Oversigtsfo

to, set fra 

nord 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D21 Oversigtsfo

to, set fra 

nord 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Anne-

Mette 

Jørgensen 

1/D22 A1 med 

manillamæ

rker 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D23 A1 med 

manillamæ

rker 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D24 A1 hvor en 

sten er 

fjernet 

 A1  digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D25 Arbejdsfot

o, fjernelse 

af stor 

betonklum

p 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D26 Østprofil 

nord for 

A1, set fra 

vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D27 Østprofil 

nord for 

A1, set fra 

vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D28 Oversigt, 

set fra syd 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 
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1/D29 Oversigt, 

set fra 

nord 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D30 Oversigt, 

set fra 

nord 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D31 Oversigt, 

set fra 

nord 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D32 Vestprofil, 

nedgravnin

g med lyst 

sand, set 

fra nordøst 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D33 Vestprofil, 

nedgravnin

g med lyst 

sand, set 

fra nordøst 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D34 Østprofil 

syd for A1, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D35 Østprofil 

syd for A1, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D36 Østprofil 

syd for A1 

med sand i 

bunden, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D37 Østprofil 

syd for A1 

med sand i 

bunden, 

set fra vest 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 
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1/D38 Oversigt, 

set fra syd 

   digitalt 

foto 

17-12-

2014 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D39 Arbejdsfot

o, gravning 

af den 

sidste del 

mod syd. 

Set fra 

nord 

   digitalt 

foto 

06-01-

2015 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D40 Arbejdsfot

o, gravning 

af den 

sidste del 

mod syd, 

med 

østprofil. 

Set fra 

nordvest 

   digitalt 

foto 

06-01-

2015 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D41 Arbejdsfot

o, gravning 

af den 

sidste del 

mod syd, 

overskærin

g af rør. Set 

fra vest 

   digitalt 

foto 

06-01-

2015 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D42 Arbejdsfot

o, gravning 

af den 

sidste del 

mod syd, 

med 

østprofil, 

Set fra vest 

   digitalt 

foto 

06-01-

2015 

Karen 

Bork-

Pedersen 

1/D43 Arbejdsfot

o, gravning 

af den 

sidste del 

   digitalt 

foto 

06-01-

2015 

Karen 

Bork-

Pedersen 
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mod syd, 

overskærin

g af rør, Set 

fra vest 

1/D44 X1 

kridtpibeho

ved med 

målestok 

  X1 digitalt 

foto 

05-01-

2015 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D45 X1 

kridtpibeho

ved med 

målestok 

  X1 digitalt 

foto 

05-01-

2015 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D46 X1 

kridtpibeho

ved uden 

målestok 

  X1 digitalt 

foto 

05-01-

2015 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D47 X1 

kridtpibeho

ved uden 

målestok 

  X1 digitalt 

foto 

05-01-

2015 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D48 X1 

kridtpibeho

ved uden 

målestok 

  X1 digitalt 

foto 

05-01-

2015 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

1/D49 Keramik og 

stentøj fra 

X3,X4,X6,X

14,X15 

  X3, X4, 

X6, 

X14, 

X15 

digitalt 

foto 

10-02-

2015 

Majken 

Ryeholm 

Etheridge 

 


