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Forord 
I forbindelse med anlæggelse af ny forplads til KØS, Museum for offentlig kunst, i Nørregade 29, 4600 Køge 

blev der ført arkæologisk tilsyn med arbejdet; resulterende i udgravning af den sydlige del af området. 

Abstract 
Ved tilsynet og udgravningen af forpladsen ved KØS blev der fundet bygningsrester af en præstegård med 

rødder tilbage til 1600. 

In connection with the construction of a new forecourt at KØS- museum of art in public spaces, Nørregade 

29, DK-4600 Køge, remains of a vicarage dating back to o. 1600 were found during an excavation following a 

watching brief. 

Undersøgelsens forhistorie 
Forud for opførelsen af et nyt trappeområde ved KØS, Nørregade 29 var Museum Sydøstdanmark, 

repræsenteret ved inspektør Maja Kildetoft Schultz, i kontakt med KØS om anlægsarbejdet. Museet var med, 

da der blevet lavet to geotekniske boringer på stedet, og herefter blev der udarbejdet et budget for 

overvågning af afgravningsarbejdet, KNV00198-01, som blev udført af Tim Slumstrup Nielsen og Maria 

Broholm. Ved afrømningen blev der fundet fundamenter og lergulve 70 cm under daværende terræn, på 

størstedelen af området. Den nordlige del blev færdigregistreret på overvågningsbudgettet mens der blev 

udarbejdet et egentligt udgravningsbudget til den sydlige del; KNV00198-02. Denne del af arbejdet blev 

udført af arkæologerne Anne-Mette Jørgensen, Jesper Bork og Karen Bork-Pedersen. 

 

Figur 1: Overvågningsdelen 198-01, Felt 1 og området for udgravning 198-02, Felt 2. © Museum Sydøstdanmark 
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Den kulturhistoriske baggrund 
På matriklen, som i dag huser Nørregade 29, har der tidligere ligget en præstegård. I Køge Bys historie kan 

man læse, at præstegården omkring 1633 bestod af et bygningskompleks omfattende et 8 fag langt og to 

stokværk højt stuehus af bindingsværk, der lå langs Katekismusgade med gavl ud mod Nørregade og en med 

dette sammenbygget enetages bindingsværkslænge, der langs Nørregade strakte sig hen til nuværende nr. 

31. Stuehuset rummede blandt andet en hjørnestue med vinduer ud til Nørregade, mens den lange 

eneetages længe var indrettet til bryggers, stald og lignende. Indkørslen til gården var lige ved stuehusets 

vestgavl lige over for kirkens nordre våbenhus. Denne ældst beskrevne bygning havde angiveligt en betydelig 

lighed med Kappellangården, hvis bygning til dels er undersøgt, da betydelige rester heraf indgår i 

Kirkestræde 23. Stuehuset i præstegården bliver i 1633 beskrevet som meget forfaldent, og i 1643-44 blev 

det gamle stuehus udskiftet med et nyt 8 fags bindingsværk i 2 etager – den gamle kælder indgik i bygningen, 

således kunne funderingen genanvendes. I det nye stuehus var der to skorstene, og der nævnes både køkken 

og sengekammer. En udvendig trappe i gården førte op til en svale, hvor der var adgang til overetagen. I 1633 

nævnes også et gammelt stenhus på grunden. Det er ikke umiddelbart lykkedes at finde flere kilder om 

bygningerne på matriklen, og det vides derfor ikke, om 1640- bygningen står stort set uforandret hen de 

næste 150 år.  I 1807, da englænderne har belejret København og landsætter tropper i Køge, benyttedes Skt. 

Nikolai Kirke som ammunitionslager, og Brændevinshandler Mads Mortensen stod for befordring af soldater 

samt indkvartering af 30 mand samt 2 officerer i præstegården, der jo på dette tidspunkt må være ophørt 

med at fungere som præstegård. I 1808 bliver Borgerskolen så indrettet i den gamle præstegård. Bygningen 

blev revet ned engang efter 1885, for at gøre plads til den nuværende bygning fra 1892. Denne bygning blev 

bygget til at være borgerskole; fra 1924 kaldet Brochmands skole og huser det nuværende KØS.1 Pladsen, 

hvor den gamle skole og tidligere præstgård lå, kom nu til at ligge hen som en åben plads; i første omgang 

som skolegård. 

 

Figur 2: Nørregade 29, Borgerskole i den gamle præstegård. Køge Arkiverne. 

                                                           
1 Nielsen, Helge (red.) m.fl. 1985: Køge bys historie 1288-1988, bd. 1 1288-1850. Køge. P.161-162. 
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Figur 3: Matrikel 164.Køge Bygrunde, Original 1 kort 1864-1865. 

Administrative oplysninger 
Bygherre er KØS, Nørregade 29, Køge ved direktør Christine Buhl Andersen. 

Al originaldokumentation, sagsakter, korrespondance samt fund opbevares på Museum Sydøstdanmark, 

under sagsnummer KNV00198, Nørregade 29. 

Øvrige data  
Tilsynet blev påbegyndt d. 23/7 2014 og afsluttet d. 10/8 2014 Følgende arkæologer har varetaget tilsynet: 

cand.mag., arkæolog, daglig leder og beretningsansvarlig Karen Bork-Pedersen, cand. mag., arkæolog Anne-

Mette Jørgensen, cand. mag., arkæolog Tim Slumstrup Nielsen, cand. mag., arkæolog og projektleder, 

Museumsinspektør Nanna Holm Gade og cand. mag., arkæolog, GIS-ansvarlig Jeppe Færch-Jensen. 

Udgravningen blev påbegyndt d.11/8 2014 og afsluttet d. 1/9 2014. Følgende arkæologer har deltaget i 

udgravningen: cand.mag., arkæolog, daglig leder og beretningsansvarlig Karen Bork-Pedersen, cand. mag., 

arkæolog Anne-Mette Jørgensen, bachelor, arkæolog Jesper Bork, cand. mag., arkæolog, GIS-ansvarlig Jeppe 

Færch-Jensen. 

Anlægsarbejdet blev udført af OK Nygaard, og det arkæologiske arbejde blev udført af Museum 

Sydøstdanmark. 

Udgravningsansvarlig var arkæolog Annemette Kjærgård, Økonomisk ansvarlig var inspektør Maja Kildetoft 

Schultz og daglig leder af arbejdet var arkæolog Karen Bork-Pedersen. 



7 
 

Topografi, terræn og undergrund 
Navnet Køge omtales første gang i Sorø Klosters Årbog omkring 1170 og henviser til Køge landsby, som lå ved 

Gammel Køgegård på kanten af morænebakkerne. Det nuværende Køge er grundlagt af Kongen i sidste 

halvdel af 1200-tallet. Kongen havde brug for en udskibningshavn for det rige kornland i Østsjælland samt let 

adgang til det skånske sildemarked i Skanør og de opblomstrende tyske handelsbyer. Den nye købstad blev 

placeret på Kongens strandeng tæt ved udmundingen af Køge Å. Køges placering på strandengen har givet 

anledning til oversvømmelser og meget fugtige byggegrunde. Allerede tidligt bliver byens borgere pålagt at 

opfylde området omkring byen med affald for at hæve terrænet. Denne opfyldning ses også arkæologisk, når 

der graves i byen. Nørregade 29 ligger nord for kirken, i den nordlige del af Køge Købstad. 

Undergrunden består af fint sand med horisonter af havaflejrede sedimenter. 

Målesystem 
På overvågningssagen KNV00198-01 var det ikke muligt at opmåle med GPS, og der blev derfor afsat 

målepunkter manuelt ud fra østsiden af den bygning, der huser KØS. Ved hjælp af matrikelkort er disse 

georefereret; dog med den usikkerhed der er i forhold til, at det der på matrikelkortet, udgør 

bygningsafgrænsningen, sandsynligvis er tagudhænget. 

På KNV00198-02 blev de første punkter ligeledes afsat ud fra bygningens sydside; i løbet af 

udgravningsforløbet lykkedes det dog at få indmålt disse ved hjælp af en håndholdt TrimbleGPS samt at få 

afsat yderligere punkter. Derudover blev der i to tilfælde anvendt fotogrammetri, det vil sige indmålte, 

synlige punkter på foto, der er blevet rettet op og digitaliseret via programmet Qgis. 

Nivellementer blev dels målt ved hjælp af nivelleringsapparat ud fra en, af Nygaard, oplyst kote (4,98m. o. 

DVR90) på øverste trappetrin ved KØS’ sydindgang og herefter omregnet; dels målt ved hjælp af GPS. 

Udgravningsmetode 
I første omgang blev maskinafgravningen overvåget af en arkæolog, der registrerede de arkæologiske anlæg 

undervejs i afgravningsprocessen. Det viste sig hurtigt at der var omfattende fundamentrester bevaret, og 

det viste sig, at der fremkom bygningsrester, der nødvendiggjorde en egentlig arkæologisk udgravning af 

området. Da der kun skulle graves ca. 70 cm ned, blev den østlige del af området registreret meget hurtigt 

på overvågningsbudgettet mens den sydlige del, hvor bygningsresterne var bevaret i højere niveau, blev 

indstillet til udgravning. Denne del blev herefter hovedsagligt afgravet med skovl og ske. 

Om registrering og afrapportering 
Resultaterne fra henholdsvis overvågning og udgravning bliver her fremlagt hver for sig under deres 

sagsnumre, men der afsluttes med en konklusion omfattende begge sager. Genstandsmaterialet vil blive 

behandlet samlet. 

Der skulle graves 70 cm af pladsen; svarende til tykkelsen på planeringslaget til den nye forplads. En god del 

af de 70cm bestod af nedbrydningslag, formentlig fra nedrivningen af skolen i slutningen af 1800-tallet og 

derfor er der i mange tilfælde kun lige nået til intakte anlægslag. Det betød at en del lag i fladen ikke kunne 

placeres stratigrafisk i forhold til fundamenterne. Alt er enten registreret på håndtegninger eller ved hjælp 

af fotogrammetri. 
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De enkelte lag er tildelt et L-nummer, mens A står for anlæg, og disse kan indeholde et eller flere lagnumre, 

mens K bliver anvendt om konstruktioner. Forskellen på anlæg og konstruktioner er, at anlæg er et 

delelementet, som ikke kan stå alene – eks. et gulv, der næppe bliver lagt, hvis ikke der er et hus. 

Der blev udtaget 23 prøver til naturvidenskabelige analyse og soldeprøve, hvoraf P9 er den eneste, der blev 

analyseret. 

Undersøgelsens resultater 
Der blev fundet rester af fundamenter, lergulve og belægninger fra en bygning langs Nørregade. Disse blev 

dokumenteret i forundersøgelseskampagnen. Ved den efterfølgende udgravning blev der fundet og 

registreret fundamenter fra en bygning langs Katekismusgade med bevaret teglgulv, ovnrest, 

pigstensbelægning samt to fragmenterede bygningsrester, der ikke umiddelbart kunne tolkes. 

 

Figur 4: Oversigt over felterne. Med rødt er felt 1 markeret og med orange felt 2. De røde anlæg er recente forstyrrelser i form af rør. 
© Museum Sydøstdanmark 
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Figur 5: Rekonstruktionstegning af Karen Bork-Pedersen. Den lyserøde streg viser den bygning, der ses på Original 1 kortet fra 1864-
1865 og som fra 1808 tages i anvendelse som Borgerskole. De mørkeblå streger viser de konstruktioner, der formentlig er fra 
præstegården i 1600-tallet og som bygningen i 1800-tallet nok bygger på. De lyseblå streger viser tilføjelser i 1600-tals bygningen. De 
gule streger angiver bygningsdele, der ikke umiddelbart kunne knyttes til 1600-tals bygningen hverken stratigrafisk eller fysisk, men 
hvor det ikke kan udelukkes at de er sammenhørende hermed. De grønne streger viser to konstruktioner, der ligeledes ikke kunne 
knyttes hverken til hinanden eller med de øvrige anlæg stratigrafisk eller fysisk. De tolkes som de ældste konstruktioner, der blev 
fundet ved udgravningen ud fra brugen af teglsten af munkestensformat og da de ikke umiddelbart kan forstås ud fra de andre 
konstruktioner. De lyserødt skraverede områder viser områder indenfor 1800-talsbygningen, der ikke blev berørt af anlægsarbejdet 
eller var så forstyrrede, at der ikke var noget at udgrave i den påkrævede dybde. Der henvises til denne tegning for orientering i rum 
–og konstruktionsnumre i undersøgelsens gennemgang. © Museum Sydøstdanmark 

KNV00198-01 Tilsynet 

Sammenfatning 
Ved overvågningen blev der påtruffet syldsten og konstruktionsrester af en nord-syd orienteret bygning langs 

Nørregade, med en længde på mindst 18 m og en bredde på mindst 5,8 m. Der blev fundet rester af de indre 

konstruktioner; hovedsagligt i form af gulvbelægninger af ler og pigsten samt rester af en formodet 

kridtstenskamin. 

K1 Bygning 
K1 betegner resterne af et formodet bindingsværkshus langs Nørregade. Den nordligste afslutning blev ikke 

fundet, da der i den nordøstlige del af matriklen stod et stort træ, som ikke skulle fjernes i forbindelse med 

anlægsarbejdet. Bygningen bestod af 3 øst-vest orienterede vægforløb (A1, A2 og A3) samt den vestlige 

ydermur i form af en kampestenssokkel. Bygningens dimensioner kunne ikke bestemmes nøjagtigt, da der 
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ikke med sikkerhed kunne påvises et østfundament, og ingen nordlig afslutning blev fundet. Bygningen kan 

desuden have gået helt ned til det sydlige hjørne af grunden ved det nuværende Nørregade og 

Katekismusgade, hvor der på undersøgelsens tidspunkt ikke længere var bevaret kulturlag i de 70 cms dybde; 

i stedet stod en mindesten fra omkring 1900 e. Kr. De bevarede dele viste imidlertid, at der var tale om et 

mindst 18 m langt og 5,8 m bredt hus på syldsten. 

Det formodes, at en samling af 3 større samt en række mindre granitsten (L166) udgjorde de forstyrrede 

rester af en østlig syldstensrække, men de kunne også være resterne af et øst-vest orienteret indre 

vægforløb. I det nordligste område, helt ude i den østligste kant af feltet, blev der ved den senere udgravning 

fundet 2 sten i en dybde af 1,52 m, da der blev gravet ned ved en vejbrønd – det var ikke muligt at indmåle 

stenene men de kunne være del af en østlig nord-syd orienteret syldstensrække –måske i en ældre fase. 

Den vestlige syldstenstensrække var nogenlunde intakt på den sydligste del over et stykke på ca. 8 m og 

bestod af flintesten (L156) samt en meget flad granitsten (L162) på linje med syldstensrækken. Den kan have 

fungeret som trædesten i et indgangsparti. Der kunne identificeres 4 rum i bygningen, men det kan ikke 

udelukkes at der har været flere. 

Rum 1 
Det nordligste rum har haft en dybde på mindst 3,8 m og en bredde på mindst 3,8 m og havde et søndre 

vægforløb, A1, som bestod af en række delvist tilhuggede kampesten (L116) pakket med et kompakt lag af 

ler (L121). Umiddelbart nord for L116 sås en række håndstore utilhuggede sten (L115). Disse sten blev tolket 

som syldsten, der var tippet mod nord i forbindelse med anlæggelsen af den recente, gule vandledning 

ovenover. Mellem L115 og L116 sås sporadiske partier af ler (L117) der formentlig stammede fra pakningen 

imellem stenene. 

Væggrøften til A1; L132, fremstod med fyld af mørkt gråbrunt sand (L122) med nister af trækul og tegl, hvori 

der blev fundet en del grifler, knapper og keramik. Laget blev i første omgang tolket som fyld, der var kommet 

i grøften i forbindelse med sløjfning af bygningen. Denne tolkning er meget usikker, da der ikke skulle graves 

dybere her, og afrensning og registrering foregik under stort tidspres. Således kunne der sagtens være tale 

om en blanding af oprindeligt opfyld i grøften og nedbrydningslag. 

Nord for vægforløb A1 ses et område med partier af gult stampet ler (L109 og L114), der udgjorde 

gulvbelægningen, A6 i rummet. Mod nordvest virkede laget let varmepåvirket eller sintret. Under leret sås 

et lag af hvidgult sand (L107); formentlig planeringslag for lergulvet. 

I rummets vest side, sås et fundament af kridtstenskvadre (L101), ca. 1,6 m x 1 m, der så ud til at være placeret 

langs det vestlige vægforløb. Kridtstenene variererede i størrelse og i enkelte af dem var indridsninger i form 

af karmærker, der tydede på at der var tale om genanvendelse.2 Fundamentet blev tolket som rester af et 

ildsted, A7 og rummet kan have været anvendt til køkken eller bryggers (se fig. 6 og 7). 

                                                           
2 Kridtstene og karmærkerne vil blive gennemgået i afsnittet om genstandsfund. 
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Figur 6: Fundamentet til formodet ildsted, L101, set fra vest. Fotonr. 01-KNV00198D039 © Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 7: Oversigt Felt 1, K1, nordligst. © Museum Sydøstdanmark 
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Figur 8:KNV198-1, T2, 1:20 KP © Museum Sydøstdanmark 

Rum 2 
Rummet syd for rum 1, udgøres af området imellem væg A1 og A2. Rummet vurderes til at have været ca. 

5,5 m bredt og 6 m dybt, på baggrund af det vestlige fundament (L156) og bygningen, der ses på Original 1 

kortet fra 1864-1865. Rummet kan dog have været yderligere opdelt af skillevægge, der blot ikke blev fundet 

spor af. Der var ingen anlæg, der kunne fortælle noget om rummets funktion. 

Det midterste vægforløb A2 bestod af en fundaments grøft med fyld af sand, enkelte pigsten, tegl og kalksten 

(L145 og L146) og en syldstensrække, der mod øst bestod af tre natursten (L142) sat i lerlaget (L144) og mod 

vest af tilhuggede kridtsten (L143), ligeledes sat i L144. 

Rum 3 
Det næste rum, hvis sydligste vægforløb (A3) bestod af tilhuggede kridtsten (L154) og to granitsten (L155) i 

en væggrøft med fyld af lysegråt sand med kalk, mørtel og teglstykker i, var ca. 2 m bredt og mindst 5,7 m 

dybt, og man kunne tænke, at her var tale om et indgangsparti. 

Rum 4 og 5  
Fra vægforløbet A3 og til den sydligste afslutning på bygningen i form af to tilbageværende kampesten blev 

der ikke fundet flere sikre vægpartier, men en ændring i belægningen tydede på, at der på et tidspunkt har 

været en ruminddeling af en slags. Således var der i den nordligste del en pigstensbelægning (L158; A9) med 

partiel ler (L159) udlagt ovenpå og den sydligste del et lergulv (L167).  Pigstensbelægningen (L158) var ca. 1,6 

m lang og skal måske tolkes som en fordelingsgang i huset. Begge rum er mindst ca. 5,7 m dybe. 

I et hul i pigstenbelægningen (L158), sås et sodet, trækulsfyldt lag (L169), og lidt længere mod syd, nærmest 

indkapslet i lergulvet (L167) sås en flad granitsten (L168; A11). På grund af trækullet og placeringen tæt ved 

belægningsskiftet og den mulige ruminddeling er en nærliggende tolkning, at stenen har udgjort en 



13 
 

skorstensbund til en kakkelovn i form af en bilæggerovn, således at man kunne fyre fra nord og den pæne 

del måske stod i det sydligste af rummene; rum 5 (se fig.9 og fig. 10). 

 

Figur 9: Pigstensbelægning L158. Fotonr. 01-KNV00198D072© Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 10: Pigstensbelægning (L158) øverst; lergulv (L167) nederst og sydligst.  Kan L168 stamme fra bunden af en skorsten? © 
Museum Sydøstdanmark 
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Umiddelbart syd for pigstensbelægningen udgjordes gulvet, A10, af et stampet, gult lerlag (L167). De steder, 

hvor laget var brudt, kunne man se flere lerlag med smudslag imellem; i alt op til 8 cms tykkelse. Mellem 

L167 og L158 sås et lag af gråt sand, med enkelte sten i, som måske kan være rester efter et vægforløb, forud 

for pigstensbelægningen og det lergulvet. 

Ved afrensningen af lergulvet blev der fundet kridtpibestykker, et fingerbøl af tin, fajance, dekoreret sortgods 

samt batavia-porcelæn. Genstandene peger i retning af en brugstid i 1700-tallet. 

Rum 6 
Nordvestligt i feltet befandt sig et større lag (2,3 x2,6 m) af pigsten (L100) i størrelsen 10-20 cm i diameter. 

Laget syntes i første omgang forstyrret i et bælte på omtrent 40cms bredde i øst-vestgående retning; og det 

var antagelsen, at der måtte ligge et senere anlagt kloak eller vandrør. Da der skulle graves ned i området, 

netop for at kloakere, blev der fundet en syldstensrække, som desværre kunne ikke indmåles men som altså 

lå omtrent hvor belægningen manglede (se fig. 11 og fig. 12). Det var ikke muligt at afgøre stratigrafisk om 

bruddet i belægningen skyldtes et væg forløb, hvortil nu kun syldstenene var tilbage, eller om bruddet i 

belægningen er fremkommet ved et langt senere anlægsarbejde. 

Mange af stenene var rødfarvede af tegl på toppen, hvilket kan være opstået i forbindelse med 

materialeforlægning under opførelsen af den nu stående teglbygning. Området var generelt meget 

forstyrret, og det lykkedes det ikke at bestemme relationen til bygning, K1. Pigstenlaget (L100) udgjorde 

resterne af en belægning (A8), der måske kan være belægning i en stald (se fig.11). 

 

 

Figur 11: Pigstensbelægning (L100) set fra V. Fotonr. 01-KNV00198D046© Museum Sydøstdanmark 
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Figur 12: Syldstensrække fremkommet ved afgravning af belægning. Foto. nr. 1-KNV00198D096© Museum Sydøstdanmark 
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KNV00198-02 Udgravningen 

Sammenfatning 
Ved udgravningen blev der påtruffet syldsten,vægforløb, gulvbelægning og ildsteder tilhørende en øst-vest 

orienteret bygning langs Katekismusgade, med en længde på mindst 9,6 m og en bredde på mindst 6,9 m. 

Der blev fundet rester af de indre konstruktioner; hovedsagligt i form af gulvbelægninger af tegl og pigsten, 

skillevægge og ildsted. Derudover blev der fundet bygningsrester, hvis tolkning er vanskeligere, men som 

antages at tilhøre en ældre bygning på stedet. 

Udgravningsfeltet var præget af en del forstyrrelser i forhold til de arkæologisk interessante anlæg. Der havde 

stået to større træer, hvis rødder og stubbe måtte fjernes med maskine. Derudover var der områder, som 

ved overvågningen ikke havde fremvist andet end sandlag i de påkrævede 70 cms dybde, ikke havde fremvist 

andet end sandlag, der blev tolket som opfyld i forbindelse med anlæggelsen af den brostensbelægning, der 

lå på udgravningstidspunktet. 

Tre recente murforløb befandt sig i udgravningsfeltet. En nord-syd orienteret betonmur (L213) gik tværs 

gennem den vestlige del af feltet og to teglmure i henholdsvis gule (L178) og røde tegl (L186), der gik vinkelret 

på fundamenterne til en ældre bygning. Der var tale om maskinelt fremstillede tegl, der først fremkommer i 

slutningen af 1800-tallet. Med maskinfremstillingen bliver formaterne på tegl, der hidtil kunne variere meget, 

fastlagt til 23 cm × 1 cm × 5,5 cm og i 1950’erne justeret til 22,8 cm × 10,8 cm × 5,5 cm. Teglformatet på de 

her fundne mure var 10 cm x 22,3 cm x 5 cm, og det er ikke muligt at komme nærmere en datering end 

omkring år 1900 e. Kr. De to teglmure kan udgøre vægge i en forholdsvis let bygning; det kan dog ikke 

udelukkes at L186 faktisk er en sent opsat skillevæg i den gamle borgerskole. Begge teglmure lå vinkelret på 

den gamle bygnings nordlige syldstensrække, men den gule (L178) fortsatte længere mod nord og kunne 

således ikke være en yngre skillevæg i den gamle bygning (se fig.13). 
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Figur 13: L178 – en moderne gulstensmur. Fotonr. 02-KNV00198D123© Museum Sydøstdanmark 

K2 Bygning 
K2 betegner en bygning langs Katekismusgade med en længde på mindst ca. 9,5 m og en bredde på ca. 6,8 

m.  Der var bevaret syldsten helt eller delvist på fire sider. 

Både den nordligste syldstensrække (L246) og det sydligste (L206) ud mod Katekismusgade tolkes som 

syldsten til ydermure. 

L246 bestod af utilhuggede kampesten, kridtstenstenkvadre, samt røde tegl i munkestensformat (dvs. 26-28 

cm x 12-14 cm x 6-8 cm) og gule tegl (21,5 cm x 9,5 cm). Mod vest sås to kampesten (L212) som nok skal ses 

i forlængelse af L246. Det sydlige fundament, bestående af 4 kampesten, (L206, A21), lå helt ude ved 

feltkanten og kunne ses over en længde på ca. 1,3m; måske fortsættende ind profilen. Fundamentet blev 

overlappet mod syd af en gulvrest på ca. 75 cm x 70 cm af røde teglsten (L184) med lidt varierende format 

men ca. 22 cm x 14 cm x 6 cm, og der kan have været indgang her på et tidspunkt, da både en ældre 

pigstensbelægning (L180) og teglgulvet (L184) ligger helt ud mod sydprofilen, hvor der var et ophold i den 

sydlige øst-vest orienterede syldstensrække. 

Der indgik tre nord-syd orienterede sokler eller syldstensrækker i K2. Den vestlige syldstensrække (A22; L191) 

bestod af delvist tilhuggede kampesten, kridtstenskvadre, røde og gule teglstykker. Den østlige (A23; L133) 

bestod af tilhuggede flintesten, og den fine karakter antydede, at her er tale om en synlig sokkel. Omtrent 2 

m vest for L133 sås resterne af en syldstensrække (L214) i form af 3–4 utilhuggede kampesten samt en del 
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mindre sten. Den fjerde sten mod syd indgik ligeledes i L206, og de to fundamenter må antages at være 

samtidige. De ældste ruminddelinger udgjordes af disse syldstensrækker. 

I bygningen sås desuden et vægforløb af kridtstenskvadre (L190) med en enkelt, indlejret stor kampesten. 

Kridtstenene, der lå i blot ét skifte, tolkes som resten af en skillevæg. Rækken af kridtsten var udlagt oven på 

et sand- og brokkelag (L192) der sås over et større område, og skillevæggen må derfor høre til i den sidste 

brugsfase af bygningen. 

Rum 8 
Det østlige rum, som udgøres af syldstensrækkerne A23, L214 og L206, var ca. 2m bredt og mindst 6,4 m 

dybt. Den ældste belægning udgjordes her af pigsten (A20; L180) bevaret i en udstrækning af ca. 70 cm x230 

cm bestående af dels små appelsinstore sten og sten på op til 20 cm x 25 cm. I midten sås en rendesten eller 

grebning. Det kan ikke udelukkes at der er tale om et område, der tidligere har ligget åbent, mellem to 

bygninger, men hverken fund eller skriftlige kilder kan understøtte denne tolkning og det mest sandsynlige 

er derfor at der er tale om en fordelingsgang (se fig. 14 og fig. 15). L206 ses ikke i rum 9 og det får derved 

rum 8 til at se ud som om der har været et indhak i bygningen. En udgravning i Katekismusgade vil måske 

kunne opklare hvorledes den sydlige afslutning mod gaden skal forstås. 

 

Figur 14: Pigstensbelægning (L180) T16. N er til venstre på tegningen © Museum Sydøstdanmark 
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Figur 15: Pigstensbelægning (L180) set fra S. Fotonr.02- KNV00198D205© Museum Sydøstdanmark 

På pigstensbelægningen (L180) er der på et tidspunkt bygget en ”ramme” af kridtstenskvadre (L182) med et 

indre areal på ca. 1 m2, der muligvis skal tolkes som endnu en skorstensbund. De tildannende kridtsten havde 

hver især et indridset kryds, der måske angav hvordan de skulle ligge, for at ligge på linje (se fig. 16 og fig. 

17). 
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Pigstensbelægningen (L180) og kridtstenene (L182) blev siden dækket med sand (L196) og en ny belægning 

kom til i form af et rødt teglgulv (L184) hvoraf en lille rest på ca. 75x70 cm var bevaret. Gulvet kan dog 

udmærket være samtidigt med skorstensbunden (L182) da denne kan være bygget i sammenhæng med 

udlæggelsen af sandet (L196). 

 

Figur 16. I forgrunden ses teglgulvet (L184 )og i baggrunden kridtstensanlæg (L182). Fotonr. 02-KNV198D124© Museum 
Sydøstdanmark 
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Figur 17: L182 set fra nord. Fotonr. 02-KNV00198D102© Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 18: L182 med de indridsede linjer i kridtstenen. Fotonr. 02-KNV00198D107© Museum Sydøstdanmark 
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Rum 9 
Rummet vest herfor mellem syldstensrækkerne (L214 og L191) var lidt større; ca. 6,5 m bredt og mindst 6,8 

m dybt. To tykke opfyldslag med nedbrydningsmateriale og affald dækkede rummet ved første afrømning. 

Det yngste lag (L187) tolkes på baggrund af de mange brokker og genstande herfra, som værende 

nedbrydningslag fra slutningen af 1800-tallet, da man gjorde plads til den nye skole. 

Under det lidt ældre opfyldslag (L192) fremkom et gulv (L189; A24) sat i røde tegl over et større område, ca. 

4,3 m x 3,2 m (13,76 m2) (se fig. 18). Under teglene var udlagt et planeringslag af gråt sand indeholdende 

trækul (L245). Dette lag blev kun set enkelte steder, da gulvet skrånede en del mod syd, og kun få tegl skulle 

fjernes i forhold til den kote, der skulle graves af til. I et snit (se bagerst i billedet på fig. 20) blev der, ca. 20 

cm under teglgulvet (L189) fundet spor af et ældre gulv (L248) sat i munkesten. 

 

Figur 19: Teglgulv (L189) set fra nord. Fotonr. 02-KNV00198D150© Museum Sydøstdanmark 
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Figur 20: Teglgulv (L189) set fra syd. Fotonr. 02-KNV00198D152© Museum Sydøstdanmark 

Nordøstligst i rummet, i hjørnet mellem fundamenterne, L214 og L246, blev der oven på en gulvrest af røde 

tegl (L215) set en lille forhøjning bestående af et homogent lag af mørtel skallelag (L185). Der kan være tale 

om rester af en yngre gulvfase, et mørtelgulv (se fig. 21). 
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Figur 21: L185. Fotonr. 02-KNV00198D 140© Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 22: L222, formodet ovnbund. Fotonr. 02-KNV00198D 241© Museum Sydøstdanmark 
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Da den store trærod midt i feltet blev fjernet med maskine, fremkom resterne af et formodet ildsted eller 

ovn (L222; A25). Anlægget bestod af et kvart cirkelslag af halve, røde teglsten sat i gulbrunt ler. Under leret 

lå et tyndt sort trækulslag og herunder et hårdt lerlag med lidt nister af tegl, mørtel og trækul. Formen på 

anlægget samt det at teglstenene virkede meget varmepåvirkede antydede, at der var tale om et ildsted (se 

fig.22). 

Rum 10 
Resterne af en indvendig rumindeling af kridtstenskvadre i et enkelt skifte blev set i den vestlige ende af 

rum 9 og synes at være sekundær, da teglgulvet i rum 9 er gennemgående. Det har haft en bredde på 1,8 m 

og en dybde på mindst 6,8 m. 

K3 
K3 betegner en ca. 1,7 m x 1,7 m bygningsrest af hovedsagligt kridtsten, vest for K2. Mod vest var det 

forstyrret af en gennemgående betonmur. Konstruktionen var bevaret i 3-4 skifter; nederst kridtstenskvadre 

og teglsten (L251) i midten kridtstenskvadre og røde teglsten (L242, L244) mens det øverste skifte, som 

virkede noget forstyrret, hovedsagligt bestod af kridtsten og kun enkelte tegl (L220). Der var tydeligvis tale 

om genanvendte sten, specielt hvad angår kridtstenene. Flere af kridtstenene i det nederste skifte havde 

indridsninger på undersiden, som nok oprindeligt har skullet placeres synligt på en bygning – eksempelvis 

kirken. Det var ikke muligt at forbinde konstruktionen til hverken K2 eller K4, men det kan ikke udelukkes at 

der er tale om fundamentet til en skorsten eller et ildsted i K2 (se fig. 23, fig. 24 og fig. 25). 

 

Figur 23: K3 og K4 på hver sin side af betonmuren, markeret med rødt. Den orange streg er den vestlige feltafgrænsning og øverst til 
højre ses de to kampesten (L212), der kan være en forlængelse mod vest af fundamentet, L 242, i K2. © Museum Sydøstdanmark 



26 
 

 

Figur 24: K3 set fra nord. Foto 02-KNV00198D212© Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 25: K3 set fra syd. Foto 02-KNV00198D211© Museum Sydøstdanmark 
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Figur 26:  K3 set fra øst og K4 i baggrunden. Fotonr 02-KNV00198D250. © Museum Sydøstdanmark 

K4 
Længst mod vest i feltet lå endnu en bygningsrest, bestående af en øst-vest orienteret række af kampesten 

(A28; L230) samt en række af mindre kampesten vinkelret herpå mod syd (A30; L227). Ovenpå sidstnævnte 

fundament lå en del forvitrede teglsten med munkestensformat (L226). På nordsiden af det øst-vest 

orienterede kampestensfundament var der ligeledes munkesten i to skifter (A29); de øverste (L223) var 

tilsodede og syntes ildpåvirkede. Vest for disse var en belægning af større pigsten (A31, L236). 

Konstruktionen er ikke nem at tolke, men et bud herpå må være at der kan være tale om en bygning med 

teglgulv mod syd og pigsten mod nord, samt et ildsted af teglsten (se fig. 23, fig. 27 og fig. 28). 
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Figur 27: K4 set fra syd. Fotonr. 02-KNV00198D244. © Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 28: K4 set fra nord. Fotonr. 02-KNV00198D247 set fra N. © Museum Sydøstdanmark 
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Konklusion 
Der blev på grunden fundet fundamenter, gulve og vægforløb fra to bygninger, der nok har været eller på et 

tidspunkt er blevet bygget sammen til en vinkelbygning. Fundamenternes forløb passer godt med den 

bygning, der optræder på Original-1 kortet fra 1864, og som på daværende tidspunkt har fungeret som 

skolestue. Der blev også fundet rester af to andre syldstensbygninger på stedet, som dog ikke kunne tolkes 

nærmere. 

Resterne af K1 og K2 blev tildækket med net og planeringsand til den nye forplads, så de er bevaret herunder. 

Det kan dog ikke udelukkes at der vil være noget trykpåvirkning fra de beton elementer, der indgår i den nye 

plads. 

Genstandsfund 
Der blev hjemtaget 176 genstande (heriblandt 8 kridtsten samt 1 flise af Ølandskalk), fordelt på 86 X-numre. 

De 45 fund fordelt på 40 X-numre kommer fra forundersøgelsen KNV198-1 mens de øvrige 131 fund (46 X-

numre) er fra udgravningen KNV198-2. Derudover er der oprettet 8 E-numre for at kunne beskrive 8 

kridtsten, som ikke er hjemtaget til magasin, men som er beskrevet og fotograferet. 

X-numrene fordeler sig således på de to budgetnumre: På KNV198-1 er der oprettet 39 X numre, fra X1 til 

X40 mens der på KNV198-2 er oprettet 33 x numre fra X100-X133, X200-X201, X203-X204, X210, X214, X217, 

X221-X222. Fra X200 og frem er der tale om kridtsten, der for så vidt er hjemtaget fra begge felter. I alt blev 

der fotoregistreret og beskrevet 22 kridtsten og 1 Ølandskalk flise; de førstnævnte med indridsninger i. Af de 

23 blev 10 hjemtaget til magasin og x-nummerering. De resterende er er registreret med et E-nummer. 

Da der kun blev gravet i de øverste 70 cm, som primært bestod af sandede lag, var bevaringsbetingelserne 

for træ ikke gode, og der er da heller ikke fundet genstande af træ. Genstandsmaterialet består primært af 

keramik, metalgenstande, skifergrifler samt kalksten. For beskrivelse og datering af alle genstande henvises 

til fundlisten. Her vil udvalgte repræsentative og særlige genstande blive gennemgået med henblik på at give 

et overblik. 

Genstande af ler udgør en stor del af fundene. Foruden kridtpiber, som kan dateres til 1600-1850 e. Kr. ses 

skår af stjertpotte 1400-1700, enkelte dekorerede fadskår 1550-1700, kakler 1575-1650 e. Kr.  samt kinesisk 

porcelæn fra o.1700 e. Kr. 

Hovedparten af de keramiske genstande udgøres af det dagligdags køkkentøj – dvs. stjertpotter; datidens 

gryde, der med sine tre fødder og håndtag (stjerten) har kunnet anvendes over den åbne ild. 
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Figur 29: Fadskår. Fotonr. 02-KNV00198D395© Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 30 Porcelæn. Fotonr.02-KNV00198D394© Museum Sydøstdanmark 
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Figur 31 Kakkel. Fotonr.02-KNV00198D389© Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 32: Kridtpiber. Fotonr.02-KNV00198D392© Museum Sydøstdanmark 
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Figur 33: Stjertpotte. Fotonr.02-KNV00198D384© Museum Sydøstdanmark 

 

Figur 34: Bageform. Fotonr. 02-KNV00198D386© Museum Sydøstdanmark 
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Kridtstenene må for de flestes vedkommende antages at være genanvendte sten, her brugt i fundamenterne. 

X markerer de sten der er hjemtaget til magasin; E de sten, der er kasseret efter registrering. De fordeler sig 

på følgende dekorations typer: zigzagmønstre, runer eller gårdsmærker, murermærker, kryds, kors samt 

uspecificeret. 

4 af stenene (X200, X201, X210, X214) er dekoreret med sildebensmønstre (se fig. 35 og fig. 36). Stenene kan 

stamme fra en nedreven kirke, da der er eksempler på lignende dekoration på enkelte kirker på Sjælland. Et 

eksempel herpå er Højerup Kirke. I den formentlig middelalderlige kælder i Brogade 11 i Køge ses en kridtsten 

med lignede sildebensmønster ovenover en fladbuet niche.3 

 

Figur 35: Til venstre ses X201 og til højre X210. Fotonr.02-KNV00198D344 og fotonr. 02-KNV00198D363© Museum Sydøstdanmark 

På to af stenene (X203, X204) ses runelignende indridsninger. Der er nok tale om det der kaldes karmærker, 

gårdsmærker eller bomærker, der udspringer af runeskriften, og som ses i visse kirkemure; et eksempel herpå 

er udvendigt på korets østgavl i Bogø Kirke på Møn, hvor det antages at disse er indridset efter øens 

løskøbelse i 1769 (se fig. 37 og fig. 38). 

 

                                                           
3 Nielsen, Helge (red.) m.fl. 1985: Køge bys historie 1288-1988, bd. 1 1288-1850. Køge. P.128. 
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Figur 36: X214. Fotonr. 02-KNV00198D371© Museum Sydøstdanmark 

Figur 37: X203.Fotonr.02-KNV00198D350© Museum Sydøstdanmark 
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Figur 38: X204. Fotonr.02-KNV00198D352© Museum Sydøstdanmark 

En del af stenene har indridsninger, som her benævnes ”murermærker” (E202, X205, E206, E207, E208, E211, 

E216, X223). Der er tale om mærker, der ikke umiddelbart kan forklares, udover at de måske har en funktion 

i forbindelse med angivelse af placering i byggeri eller produktion (se fig. 39). 

Figur 39:X223. Fotonr. 02-KNV00198D383© Museum Sydøstdanmark 
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4 af stenene (E212, X218, E219, E220) har et svagt kryds indridset. Det er ikke lykkedes at finde et sikkert 

vidnesbyrd om indridsningens funktion, men der kan være tale om en planlagt men ikke gennemført opdeling 

af kridtstenene til formater, der ligner munkestensformat; alternativt er der måske tale om en linjemarkering 

til hjælp i placeringen af stenene i byggeriet. Identiske kryds er set på kridtsten fundet på sagen KNV126-3 i 

et fundament fra 1700-1800 tallet (se fig. 40). 

 

Figur 40: E220. Fotonr.02-KNV00198D378© Museum Sydøstdanmark 

På tre af stenene ses en noget dybere og bredere indridsning i form af et kors (E215, X221, X222). 

Indridsningens karakter i form af et kors, samt den nærmest femkantede form E215 har, gør, at de 

sandsynligvis skal ses som dekorative sten - måske stammende fra en nedreven kirke eller fejlbehæftede 

produktioner fra et kirkebyggeri (se fig. 41). 

To af stenene har nogle lidt mere lemfældige, nærmest ufærdige indridsninger (E209, X213). 

Foruden kridtstenene blev der fundet en enkelt stenflise (X217) af Ølandskalk (se fig. 42). 
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Figur 41: Til venstre ses den femkantede E215 og til højre X222. Fotonr.02-KNV00198D372 og fotonr. 02-KNV00198D380© Museum 
Sydøstdanmark 
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Figur 42: Øverst den fint tildannede forside af flisen, L217 og nederst den rå bagside. Fotonr. 02-KNV00198D374 og 02-
KNV00198D375© Museum Sydøstdanmark 
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Fremtidigt arbejde 
På baggrund af de her beskrevne undersøgelser, må der ved fremtidigt arbejde på grunden eller i vejarealet 

forventes velbevarede arkæologiske levn fra bebyggelsen allerede lige under belægning. For at kunne skabe 

sammenhæng i byggefaser må der påregnes tid og ressourcer til at foretage en grundig registrering af den 

stratigrafiske sammenhæng så vidt dette er muligt. 
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Bilag 

Anlægslister 
KNV198-1 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Indgår 

i 

Består af 

A1 Bygningsdel Fundament Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

K1  

A2 Bygningsdel Væg Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

K1  

A3 Bygningsdel Væg Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

  

A6 Bygningsdel Gulv Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

K1  

A7 Ildsted Ildsted Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

  

A8 Belægning Belægning Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

  

A9 Bygningsdel Gulv Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

K1  

A10 Bygningsdel Gulv Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

K1  

A11 Ildsted Ildsted Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

  

K1 Bygning Bygning Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ) 

 A1, A2, A6, A9, 

A10 
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KNV198-2 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Indgår 

i 

Består af 

A20 Bygningsdel Gulv Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

K2  

A21 Bygningsdel Fundament Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

  

A22 Bygningsdel Fundament Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

  

A23 Bygningsdel Fundament Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

  

A24 Bygningsdel Gulv Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

K2  

A25 Ildsted Ildsted Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

K2  

A27 Bygningsdel Bygningsdel Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid 

(1661 - ) 

  

K2 Bygning Bygning Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 A20, A24, A25 

K3 Bygning Stenbygning Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid 

(1661 - ) 

  

K4 Bygning Stenbygning Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid 

(1661 - ) 

  

 

 

Laglister 
KNV198-1 

Lag Aflejringsty

pe 

Indhold Datering Anlæ

g 

Fund Lag Tegninger 

L100 Primær Pigstensbelægning Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A8   T1 

L101 Primær Kridtsten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X19/L101, 

X40/L101 

 T2, T10 

L102 Primær Stampet lerlag Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T1 
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L103 Primær Omrodet lysegråt 

sand 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T1, T2 

L104 Redeponer

et 

Mørkt gråt sand Industritid-Nutid    T1, T5 

L105 Redeponer

et 

Mellemgråbrunt 

sand 

Industritid-Nutid    T1 

L106 Redeponer

et 

Mørkegråt sand Industritid-Nutid    T1, T4 

L107 Primær Hvidgult sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A6  L109, 

L114 

T1 

L108 Primær Mørtel eller hvidt 

smudslag 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T2 

L109 Primær Stampet lergulv Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A6 X20/L109, 

X21/L109 

L107, 

L114 

T2, T4, T10 

L110 Primær Kridsten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T2 

L111 Primær Brungråt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X15/L111, 

X16/L111 

 T2, T5, T10 

L112 Primær Lag af mørtel, 

træsmulder og 

trækul 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T2 

L113 Primær Stolpehul Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T2 

L114 Primær Lergulv Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A6  L107, 

L109 

T2 

L115 Primær Stenfundament Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A1  L116, 

L117, 

L121, 

L122, 

L132 

T2, T5 

L116 Primær Kampestensfundam

ent 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A1  L115, 

L117, 

L121, 

L122, 

L132 

T2 

L117 Primær Lerrest Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A1  L115, 

L116, 

L121, 

L122, 

L132 

T2, T5 
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L118 Primær Gult ler og sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T4 

L119 Redeponer

et 

Forstyrrelse - 

nedgravning 

Industritid-Nutid    T4 

L120 Primær Hvidt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X17/L120, 

X18/L120 

 T4 

L121 Primær Lerlag Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A1  L115, 

L116, 

L117, 

L122, 

L132 

T5 

L122 Redeponer

et 

Mørkegråbrunt sand Industritid-Nutid A1 X27/L122, 

X28/L122, 

X29/L122 

L115, 

L116, 

L117, 

L121, 

L132 

T2, T4, T5 

L123 Redeponer

et 

Mørkebrunt 

muldblandet sand 

Industritid-Nutid    T2, T5 

L124 Primær Sandblandet 

gulbrunt ler 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T2, T5 

L125 Primær Lysebrunt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T2, T5 

L126 Redeponer

et 

Mellembrunt sand Nyere tid (1661 - )-Nutid    T2, T5 

L127 Primær Sand, muld og 

granitsten 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T2, T4, T5, 

T18 

L128 Primær Gulgråt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T4 

L129 Redeponer

et 

Brunt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X1/L129  T4 

L130 Redeponer

et 

Sand med tegl og 

granitsten 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X3/L130  T4 

L131 Primær Mørkegråbrunt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T4 

L132 Primær Nedgravning Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A1  L115, 

L116, 

L117, 

L121, 

L122 

T5 
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L133 Redeponer

et 

Brunligt sand Industritid-Nutid A23 X13/L133, 

X30/L133, 

X39/L133 

L134, 

L135 

T5, T9, 

T11, T20 

L134 Redeponer

et 

Brunligt sand Industritid-Nutid  X14/L134 L133, 

L135 

T5, T9 

L135 Redeponer

et 

Brunligt sand Industritid-Nutid   L133, 

L134 

T5, T6, T9 

L136 Redeponer

et 

Lyst gråt sand Udateret-Udateret   L137, 

L138 

T5 

L137 Redeponer

et 

Lyst gråt sand Udateret-Udateret   L136, 

L138 

T5 

L138 Redeponer

et 

Lyst gråt sand Udateret-Udateret   L136, 

L137 

T5, T6 

L139 Primær Orangebrunt ler Udateret-Udateret  X2/L139  T5, T9 

L140 Redeponer

et 

Grus og sand Industritid-Nutid    T5, T6, T9 

L141 Redeponer

et 

Grus og sand Industritid-Nutid    T5, T6, T9 

L142 Primær Sten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A2  L143, 

L144, 

L145, 

L146 

T5, T6 

L143 Primær Kridtsten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A2  L142, 

L144, 

L145, 

L146 

T5, T6 

L144 Primær Brunorange ler Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A2  L142, 

L143, 

L145, 

L146 

T5, T6 

L145 Primær Lysegråt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A2  L142, 

L143, 

L144, 

L146 

T5, T6 

L146 Primær Gråligt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A2  L142, 

L143, 

L144, 

L145 

T5, T6 

L147 Primær Spættet gulbrunt 

sand 

Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T6, T9 
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L148 Primær Sand med granitsten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X8/L148, 

X9/L148, 

X10/L148, 

X11/L148 

 T6, T9 

L149 Primær Gulbrunt ler Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T9 

L150 Primær Lysegråt strandsand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X31/L150, 

X34/L150, 

X35/L150, 

X36/L150, 

X37/L150 

 T6, T7, T9 

L151 Primær Lag Udateret    T9 

L152 Redeponer

et 

Brunt sand og ler Industritid-Nutid    T9 

L153 Redeponer

et 

Gråbrunt sand Industritid-Nutid    T9 

L154 Primær Kalksten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T6, T7, T9 

L155 Primær Granit Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T6, T7, T8, 

T9 

L156 Primær Flint Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T7, T8, T9 

L157 Primær Ler Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T6, T7, T8, 

T9 

L158 Primær Brolægning Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A9 X32/L158, 

X33/L158, 

X38/L158 

 T6, T7, T9 

L159 Primær Kalk Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T6, T7, T9 

L160 Primær Brunt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

    

L161 Redeponer

et 

Mellemgråt sand Industritid-Nutid     

L162 Primær Granitsten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T7, T9 

L163 Redeponer

et 

Sandblandet ler Industritid-Nutid    T6, T7 

L164 Primær Lyst gråt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T6, T7 
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L165 Primær Lyst gråt sand Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T7 

L166 Primær Granit Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T7 

L167 Primær Lerlag Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

 X4/L167, 

X5/L167, 

X6/L167, 

X7/L167, 

X12/L167 

 T7, T8, T12 

L168 Primær Granitsten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T7 

L169 Primær Mørkt sandlag Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

A11   T7 

L170 Primær Nedgravning Nutid-Nutid  X22/L170, 

X23/L170, 

X24/L170, 

X25/L170, 

X26/L170 

 T7 

L171 Sekundær Sand, ler og grus Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T8 

L172 Primær Sten Industritid-Nutid    T8 

L173 Primær Sand Industritid-Nutid    T8 

L174 Primær Flint Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T8 

L175 Primær Granitsten Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

   T8 

 

 

KNV198-1 

L100 
Primær, Pigstensbelægning, Efterreformatorisk tid 

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

Lag af utilhuggede sten i størrelsen 10-20 cm i 

diameter. Mange af dem er rødfarvede tegl på toppen. 

Laget ligger i feltets nordvestlige ende. Tværs igennem 

laget (ø-v) mangler der pigsten i cirka 40 centimeters 

bredde. Enkelte sten ligger tilbage - enten er disse 

fjernet med maskinen fordi de l lidt højere, eller også 

er der en forstyrrelse. 

Tolkning: Pigstensbelægning - sandsynligvis gårdsplads 

til den tidligere skole og præstegård fra 1600-tallet. 

Den røde misfarvning kan skyldes senere 

nedbrydningslag 

Tegninger:  T1 

Foto:  1/D43, 1/D44, 1/D45, 1/D46, 1/D47

   

Anlæg: A8  

L101 
Primær, Kridtsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Anlæg bestående af kridtsten. Minimum 4 af dem er 

20x50 cm, andre er 10x50 og nogle er 10x18 og nogle 
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igen er mere fragmenterede og halve. Nogle med 

indridede mærker. 

Tolkning: Muligt ildsted 

Tegninger:  T2, T10 

Foto:  1/D39, 1/D40, 1/D41, 1/D42, 1/D48, 

1/D49 

Fund:  X19/L101: Griffel af skiffer, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X40/L101: betalingsmiddel, mønt, Industritid-

Industritid  

L102 
Primær, Stampet lerlag, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Stampet lag af gult ler og sand. 

Tolkning: Lergulvsrest 

Tegninger:  T1  

L103 
Primær, Omrodet lysegråt sand, Efterreformatorisk 

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

Omrodet lysegråt sand med tegl og mørtelsmulder i 

 

Tolkning: Uvist om der er tale om en moderne 

forstyrrelse og hvorvidt det er samme lag der er i den 

vestlige del. På grund af tidspres har det ikke været 

muligt at undersøge nærmere. 

Tegninger:  T1, T2 

L104 
Redeponeret, Mørkt gråt sand, Industritid-Nutid 

Mørkt, gråt omrodet sandlag. 

Tolkning: Sandsynligvis moderne forstyrrelse 

Tegninger:  T1, T5 

L105 
Redeponeret, Mellemgråbrunt sand, Industritid-

Nutid 

Mellemgråbrunt, omrodet sand 

Tolkning: Moderne forstyrrelse, måske i forbindelse 

med kloak 

Tegninger:  T1 

L106 
Redeponeret, Mørkegråt sand, Industritid-Nutid 

Mørkegråt, omrodet sand med tegl og mørtel stumper 

Tolkning: Sandsynligvis nedgravning til kloak 

Tegninger:  T1, T4 

L107 
Primær, Hvidgult sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Hvidgult sand med lidt trækulsstykker i: 

Tolkning: Muligt sættelag for L109? 

Tegninger:  T1   

Anlæg: A6 

Lag: L109, L114 

L108 
Primær, Mørtel eller hvidt smudslag, 

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

Sintret lag af kridt eller mørtelsmulder på lergulv L109. 

Tolkning: Smudslag af kridt eller mørtel på gulvet - 

måske i forbindelse med reparation eller kalkning 

Tegninger:  T2  

L109 
Primær, Stampet lergulv, Efterreformatorisk tid 

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

Stampet, gult ler. Mod nordvest lidt mere sintret - 

måske varmepåvirket. 

Tolkning: Lergulv - mod nordvest varmepåvirket. 

(muligvis i nærhed af et ildsted - fx L101) 

Tegninger:  T2, T4, T10  

Fund:  X20/L109: Kridtpibe, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X21/L109: Griffel af skiffer, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Industritid  

Anlæg: A6 

Lag: L107, L114 

L110 
Primær, Kridsten, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

En kridtsten og lidt pigsten. Ikke erkendt i større 

udstrækning. 

Tegninger:  T2  

L111 
Primær, Brungråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Brungråt, omrodet løst sand 

Tolkning: Formentlig forstyrret ved vejanlæggelse. 

Muligvis gammel fundamentsgrøft? 
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Tegninger:  T2, T5, T10  

Fund:  X15/L111: Glas, uspecificeret, Nyere 

tid (1661 - )-Nutid; X16/L111: Knop, Nyere tid (1661 - 

)-Nutid  

L112 
Primær, Lag af mørtel, træsmulder og trækul, 

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

Lag af mørtel/kalk, træsmulder og trækul 

Tegninger:  T2  

L113 
Primær, Stolpehul, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Smuldret træ. 

Tolkning: Stolpehul 

Tegninger:  T2  

L114 
Primær, Lergulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Gult, stampet ler 

Tolkning: Rest lergulv L109 

Tegninger:  T2   

Anlæg: A6 

Lag: L107, L109  

L115 
Primær, Stenfundament, Efterreformatorisk tid 

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

Håndstore utilhuggede sten som synes tippet mod 

nord - nok i forbindelse med gul vandledning 

ovenover? 

Tolkning: Fundament - Del af L116 

Tegninger:  T2, T5 

Anlæg: A1 

Lag: L116, L117, L121, L122, L132 

L116 
Primær, Kampestensfundament, Efterreformatorisk 

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

En række (delvist tilhuggede?) kampesten 

Tolkning: Fundament 

Tegninger:  T2   

Anlæg: A1 

Lag: L115, L117, L121, L122, L132 

L117 
Primær, Lerrest, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Gult ler. 

Tolkning: Del af ler mellem L115 og L116 

Tegninger:  T2, T5   

Anlæg: A1 

Lag: L115, L116, L121, L122, L132 

L118 
Primær, Gult ler og sand, Efterreformatorisk tid 

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

Gult ler og sand. 

Tolkning: Muligt lergulv 

Tegninger:  T4  

L119 
Redeponeret, Forstyrrelse - nedgravning, Industritid-

Nutid 

Forstyrrelse - nedgravning 

Tegninger:  T4 

L120 
Primær, Hvidt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Hvidt sand. 

Tolkning: Hvidt sand under L118 - Sættelag? 

Tegninger:  T4  

Fund:  X17/L120: Knap, Nyere tid (1661 - )-

Industritid; X18/L120: Griffel af skiffer, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid  

L121 
Primær, Lerlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Kompakt lerlag der ligger i "murkernen" mellem 

fundamentsstenene. Laget består af homogent 

kompakt ler med en smule nister af tegl og blandet 

med muld i toppen. 

Tolkning: Del af fundamentsopbygning til bygning. Det 

formodes at L121 og L117 engang var 

sammenhørende, men fundamentet er forstyrret og 

nedbrudt i området  vest for L121 og øst for L117. 

Laget har måske været brugt til at fastholde 

fundamentsstenene L116. 
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Tegninger:  T5   

Anlæg: A1 

Lag: L115, L116, L117, L122, L132 

L122 
Redeponeret, Mørkegråbrunt sand, Industritid-Nutid 

Heterogent, spættet mørkegråbrunt let humøst sand 

med nister af trækul og tegl. Der er desuden fundet en 

del genstande i laget, så som keramik, grifler og 

knapper. 

Laget består af grovsand, men indeholder en del 

organisk materiale og i mindre grad trækul, tegl og 

sten. 

Tolkning: Fyld i fundamentsgrøft, muligvis opstået i 

forbindelse med plyndring af grøften under sløjfning af 

bygningen 

Tegninger:  T2, T4, T5  

Fund:  X27/L122: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Industritid; X28/L122: Jydepotte, 

randskår, Nyere tid (1661 - )-Industritid; X29/L122: 

Rødgods, yngre, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid  

Anlæg: A1 

Lag: L115, L116, L117, L121, L132 

L123 
Redeponeret, Mørkebrunt muldblandet sand, 

Industritid-Nutid 

Mindre oval nedgravning fyldt med mørkebrunt 

muldblandet grovsand og nedbrydningsmateriale så 

som tagtegl, teglstumper og mørtel. 

Tolkning: Nedbrydningslag 

Tegninger:  T2, T5 

L124 
Primær, Sandblandet gulbrunt ler, Efterreformatorisk 

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

Kompakt, homogent meget let sandblandet gulbrunt 

ler med enkelte trækul i fladen 

Tolkning: Muligt gulv i bygning 

Tegninger:  T2, T5 

L125 
Primær, Lysebrunt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Spættet grovkornet lysebrunt sand med pletter af 

muld 

Tolkning: Ikke tolkbart i fladen 

Tegninger:  T2, T5 

L126 
Redeponeret, Mellembrunt sand, Nyere tid (1661 - )-

Nutid 

Heterogent mellembrunt let humøst sand med enkelte 

teglstumper og teglnister. Desuden er der en del 10-20 

cm store granitsten i fladen.Disse kunne stamme fra 

en belægning eller husets væg. 

Tolkning: Muligt nedbrydningslag fra sløjfningen af 

bygningen 

Tegninger:  T2, T5 

L127 
Primær, Sand, muld og granitsten, Efterreformatorisk 

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

Heterogent, spættet lag bestående af plamager af 

mørkebrunt humøst sand, lysebrunt sand og 

muldpletter. Der er deusden en del nister af trækul og 

tegl. Mod nord er en større koncentration af trækul. I 

fladen ses desuden enkelte granisten 10-20 cm i 

længden. 

Tolkning: Lagets funktion kunne ikke tolkes i fladen 

Tegninger:  T2, T4, T5, T18 

L128 
Primær, Gulgråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Gulgråt sand med mange teglfragmenter og enkelte 

muldpletter. I den østlige del er der enkelte mindre 

granitsten. 

Tolkning: Lagets funktion kunne ikke tolkes i fladen 

(dog muligt lag fra nedbrydningen eller sættelag til 

brolægning?) 

Tegninger:  T4 

L129 
Redeponeret, Brunt sand, Efterreformatorisk tid 

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

Heterogent, let humøst brunt sand med enkelte nister 

af tegl. Laget virker meget forstyrret. 

Tolkning: Lagets funktion kunne ikke tolkes i fladen 

Tegninger:  T4  

Fund:  X1/L129: Griffel af skiffer, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid  
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L130 
Redeponeret, Sand med tegl og granitsten, 

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

Heterogent, let humøst sand med nister og 

fragmenter af tegl. Der er desuden enkelte granitsten i 

laget. 

Tolkning: Lagets funktion kunne ikke tolkes i fladen 

Tegninger:  T4  

Fund:  X3/L130: Rødgods, randskår fra fad, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid  

L131 
Primær, Mørkegråbrunt sand, Efterreformatorisk tid 

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

Homogent, mørkegråt til mørkebrunt humøst sand 

med ganske få trækulsnister 

Tolkning: Lagets funktion kunne ikke tolkes i fladen 

Tegninger:  T4  

L132 
Primær, Nedgravning, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning til fundamentsgrøft i bygning 

Tegninger:  T5   

Anlæg: A1 

Lag: L115, L116, L117, L121, L122 

L133 
Redeponeret, Brunligt sand, Industritid-Nutid 

Heterogen blanding af mørkt gråbrunt sand og 

mellembrunt sand. Hele området er omrodet og fyldt 

med teglstykker og brokker. Indeholder desuden ler og 

en smule knogler samt kalk og mørtel. Lagene er 

forstyrrede af både stærkstrøm og kloak. Lagene 

varrierer alle (ikke internt) en del. Nogle områder er 

meget grusede, mens andre kun indeholder enkelte, 

men større, pigsten. Farvetonen skifter også meget. 

Tolkning: Nedbrydningslag 

NB: L133, L134 og L135 er samme lag. 

Tegninger:  T5, T9, T11, T20 

Foto:   

Fund:  X13/L133: Knap, Nyere tid (1661 - )-

Industritid; X30/L133: Rødgods, yngre, randskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X39/L133: mønt, Industritid-Industritid  

Anlæg: A23 

Lag: L134, L135 

L134 
Redeponeret, Brunligt sand, Industritid-Nutid 

Heterogen blanding af mørkt gråbrunt sand og 

mellembrunt sand. Hele området er omrodet og fyldt 

med teglstykker og brokker. Indeholder desuden ler og 

en smule knogler samt kalk og mørtel. Lagene er 

forstyrrede af både stærkstrøm og kloak. Lagene 

varrierer alle (ikke internt) en del. Nogle områder er 

meget grusede, mens andre kun indeholder enkelte, 

men større, pigsten. Farvetonen skifter også meget. 

Tolkning: Nedbrydningslag 

NB: L133, L134 og L135 er samme lag. 

Tegninger:  T5, T9  

Fund:  X14/L134: Knap, Nyere tid (1661 - )-

Industritid   

Lag: L133, L135 

L135 
Redeponeret, Brunligt sand, Industritid-Nutid 

Heterogen blanding af mørkt gråbrunt sand og 

mellembrunt sand. Hele området er omrodet og fyldt 

med teglstykker og brokker. Indeholder desuden ler og 

en smule knogler samt kalk og mørtel. Lagene er 

forstyrrede af både stærkstrøm og kloak. Lagene 

varrierer alle (ikke internt) en del. Nogle områder er 

meget grusede, mens andre kun indeholder enkelte, 

men større, pigsten. Farvetonen skifter også meget. 

Tolkning: Nedbrydningslag 

NB: L133, L134 og L135 er samme lag. 

Tegninger:  T5, T6, T9  

Lag: L133, L134 

L136 
Redeponeret, Lyst gråt sand, Udateret-Udateret 

Lyst gråt homogent sand. Meget få sten og et enkelt 

vingetegl. Lagene adskilles blot af et par moderne 

nedgravninger i form af kloak og stærkstrøm. 

Tolkning: Ukendt 

NB: L136, L137 og L138 er samme lag 

Tegninger:  T5  

Lag: L137, L138 

L137 
Redeponeret, Lyst gråt sand, Udateret-Udateret 

Lyst gråt homogent sand. Meget få sten og et enkelt 

vingetegl. Lagene adskilles blot af et par moderne 

nedgravninger i form af kloak og stærkstrøm. 
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Tolkning: Ukendt 

NB: L136, L137 og L138 er samme lag 

Tegninger:  T5  

Lag: L136, L138 

L138 
Redeponeret, Lyst gråt sand, Udateret-Udateret 

Lyst gråt homogent sand. Meget få sten og et enkelt 

vingetegl. Lagene adskilles blot af et par moderne 

nedgravninger i form af kloak og stærkstrøm. 

Tolkning: Ukendt 

NB: L136, L137 og L138 er samme lag 

Tegninger:  T5, T6  

Lag: L136, L137 

L139 
Primær, Orangebrunt ler, Udateret-Udateret 

Relativt homogent lag af lyst orangebrunt ler. Enkelte 

nister af trækul samt lidt teglstumper og små sten. 

Tolkning: Ukendt 

Tegninger:  T5, T9  

Fund:  X2/L139: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid  

 

L140 
Redeponeret, Grus og sand, Industritid-Nutid 

Heterogen blanding af grus og mellemgråbrunt sand. 

Der er mange små stumper af tegl samt lidt trækul 

Tolkning: Nedbrydningslag 

Tegninger:  T5, T6, T9 

L141 
Redeponeret, Grus og sand, Industritid-Nutid 

Heterogen blanding af grus og mellem til mørkt 

brungråt sand. Derudover lidt teglstumper og en 

større flinbtesten. 

 

Tolkning: 

Virker mere recent end L140 

Tegninger:  T5, T6, T9   

L142 
Primær, Sten, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Tre sten i ø-v orientering. Sat i ler (L144) 

Tolkning: Del af vægforløb 

Tegninger:  T5, T6   

Anlæg: A2 

Lag: L143, L144, L145, L146 

L143 
Primær, Kridtsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Udhuggede kridtsten i form af mursten. Stenene er 

alle krakelerede. En af stenene vender modsat 

orienteret end de resterende (hvor der formodes at 

have været en dør) 

Tolkning: Del af vægforløb 

Tegninger:  T5, T6   

Anlæg: A2 

Lag: L142, L144, L145, L146 

   

L144 
Primær, Brunorange ler, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent brunorange ler. I leret er L142 og L143 sat. 

Fund af keramik og glas 

Tolkning: Planeringslag. Del af vægforløb. 

Tegninger:  T5, T6   

Anlæg: A2 

Lag: L142, L143, L145, L146   

L145 
Primær, Lysegråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogen blanding af gråbrunt og lysegråt sand. Der 

er et par piksten 

Tolkning: Fyld i fundamentsgrøft 

Tegninger:  T5, T6   

Anlæg: A2 

Lag: L142, L143, L144, L146 

L146 

Primær, Gråligt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogen blanding af gråbrunt og lysegråt sand. Deri 

få sten samt teglmurstenog kalksten 

Tolkning: Fyld i fundamentsgrøft 

Tegninger:  T5, T6   
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Anlæg: A2 

Lag: L142, L143, L144, L145 

L147 
Primær, Spættet gulbrunt sand, Efterreformatorisk 

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

Spættet, fint gulbrunt sand med enkelte 

muldblandede pletter. I laget er der enkelte nister af  

mørtel, tegl og ler. 

Tolkning: Laget tolkes som et sættelag til en 

pigstensbelægning inde i et hus 

Tegninger:  T6, T9   

L148 
Primær, Sand med granitsten, Efterreformatorisk tid 

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

Let gråtbrunt let humøst sandt med flere 5-15 cm 

store granitsten. Laget virker forstyrret. 

Tolkning: Mulig rest af tidligere pikstensbelægning 

inde i hus, eller nedbrydningslag af 

pikstensbelægning.Det er også muligt at dette er 

rester af et mindre, nedbrudt vægfundament. 

Tegninger:  T6, T9  

Fund:  X8/L148: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Enevælde; X9/L148: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X10/L148: Rødgods, fadskår, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Industritid; X11/L148: knap, Nyere tid 

(1661 - )-Industritid  

L149 
Primær, Gulbrunt ler, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Kompakt lag af fedtet gulbrunt ler. 

Tolkning: Enten er der tale om et ældre lergulv som er 

blevet fjernet i forbindelse med etablering af 

pikstensbelægning (L148) eller også hører laget til 

konstruktionen af fundamentet. 

Tegninger:  T9  

L150 
Primær, Lysegråt strandsand, Efterreformatorisk tid 

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

Fint lysegråt strandsand med nister af kalk og mørtel. 

Desuden ligger en del stykker tegl og granitsten i 

lagets overflade. 

Tolkning: Fyld i fundamentsgrøft - sættelag for 

fundamentsstenene. Laget er blevet noget forstyrret i 

forbindelse med nedbrydningen af huset. 

Tegninger:  T6, T7, T9  

Fund:  X31/L150: Kridtpibe, stilke, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X34/L150: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, 

randskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid; X35/L150: lyst lertøj, Nyere tid (1661 - )-

Industritid; X36/L150: Yngre rødgods, (stjertpottegods) 

vådglasur, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Industritid; X37/L150: Rødgods, 

kohornsbemaling, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid   

L152 
Redeponeret, Brunt sand og ler, Industritid-Nutid 

Heterogen blanding af lyebrunt sand og 

mellemorangebrunt sandet ler. Der findes en del sten i 

laget samt enkelte teglsten. Stenene ligger temmeligt 

lavt i laget. 

Tolkning: Rester af smudslag eller nedbrydningslag 

oven på sættelag. Mange af pikstenene virker til at 

være fjernet. 

Tegninger:  T9  

L153 
Redeponeret, Gråbrunt sand, Industritid-Nutid 

Mellem til mørkt gråbrunt sand. Heterogent, blandet 

med enkelte større sten. Muligvis blot en del af L148 

Tolkning: Kanten af vægfundamentsnedgravningen. 

Nok blot omrodet L148 

Tegninger:  T9  

L154 
Primær, Kalksten, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Tilhuggede kalksten der ligger på række. 

Tolkning: Fundamentssten til hus/væg i hus. Det er 

muligt at denne væg tidligere har været ydervæg, men 

efter en mulig tilbygning er kommet til i huset. 

Tegninger:  T6, T7, T9 

L155 
Primær, Granit, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 
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Fundament af granit 

Tolkning: Se beskrivelse L154 

Tegninger:  T6, T7, T8, T9 

L156 
Primær, Flint, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Fundamentssten af flint 

Tolkning: Se beskrivelse af L154 

Tegninger:  T7, T8, T9 

L157 
Primær, Ler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Spættet gulbrunt sandblandet lag 

Tolkning: Laget kan være ældre end bygningen eller 

funderingslag for bygningen. Dette må afgøres ved 

snit. 

Tegninger:  T6, T7, T8, T9    

L158 
Primær, Brolægning, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Brolægning af pigsten. Omkring stenene og over dem 

er der lerpakning. 

Tolkning: Pigstensbelægning i gang i hus 

Tegninger:  T6, T7, T9  

Fund:  X32/L158: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, randskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X33/L158: Stentøj, bundskår, Nyere tid (1661 - )-

Industritid; X38/L158: Rødgods, yngre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid  

Anlæg: A9 

L159 
Primær, Kalk, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Lag af kalk lagt ud oven på brolægning. Laget ses nu 

kun partielt, men har været fladedækkende. 

Tegninger:  T6, T7, T9 

L160 
Primær, Brunt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Mellembrunt til mørkebrunt muldet og let sodet sand. 

Ved afrensning indeholdt det ligeledes en del omsat 

træ. 

Tolkning: Rest af murstenskonstruktionens fodrems 

sætningslag 

L161 
Redeponeret, Mellemgråt sand, Industritid-Nutid 

Mellemgråt sandlag iblandet en del kalk eller mørtel 

mulder. Fund af munkesten samt lidt piksten. 

Tolkning: Formentlig del af nedbrydningen af huset. 

Evt til optagning af fundamentssten. 

L162 
Primær, Granitsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Stor granitsten i fundment, der er hugget flad. Den 

flade siden vender op ad. 

Tolkning: Trædesten til indgang 

Tegninger:  T7, T9    

L163 
Redeponeret, Sandblandet ler, Industritid-Nutid 

Heterogent sandblandet ler som er gulbrunt og 

gråspættet. I laget er en del iblandet muld. 

Tolkning: Forstyrret pikstensbelægning. Laget tolkes 

som nedbrydningslag 

Tegninger:  T6, T7 

L164 
Primær, Lyst gråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Fint lyst gråt sand 

Tolkning: Muligvis et funderingslag for huset. Mellem 

L164 og L167 er der en del stenspor og det kunne tyde 

på at der har været en væg her. 

Tegninger:  T6, T7  

L165 
Primær, Lyst gråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Fint lyst gråt sand 

Tolkning: Som L164, også her ser det ud til at have væg 

ud mod syd ved L167 

Tegninger:  T7 

L166 
Primær, Granit, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Forstyrret fundament af granit 
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Tolkning: Det formodes at stenene repræsenterer 

husets østlige fundament ud mod Nørregade. Stenene 

er forstyrret af anlægsarbejdet 

Tegninger:  T7 

L167 
Primær, Lerlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Tykt gulbrunt stampet lerlag. De steder hvor laget er 

brudt kan man se flere tykke lag med smuds imellem. 

(op til 8 cm tykt i alt). Enkelte sten spredt rundt i laget. 

Borehuller foretaget indeholder lysegråt sand under 

L167 samt et sodet lag umiddelbart mellem sand og 

ler. i nordlige del af L167 op til L164 og L165 er der 

små tegn i gulvet der kunne tyde på et vægforløb 

 

Fund af kridtpibe og fingerbøl, muligvis af tin. 

Tegninger:  T7, T8, T12  

Fund:  X4/L167: Fajance, bundskår, Nyere tid 

(1661 - )-Industritid; X5/L167: Fajance, bugskår, Nyere 

tid (1661 - )-Enevælde; X6/L167: Sortgods, dekoreret, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X7/L167: Porcelæn, randskår, Nyere tid (1661 - )-

Enevælde; X12/L167: Fingerbøl, Nyere tid (1661 - )-

Industritid  

L168 
Primær, Granitsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Granitsten indkapslet i L167. Flad på ovefladen. 

Tolkning: Trædesten eller støttesten til kakkelovn (se 

L169) 

Tegninger:  T7 

L169 
Primær, Mørkt sandlag, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Sodet og trækulsfyldt mørkebrunt til sort sandlag. 

Laget er let nedsunket i en cirkel af sten fra L158. Sdet 

strækker sig desuden lidt ud i L167. 

Tolkning: Skorstensbund evt til kakkelovn 

Tegninger:  T7   

Anlæg: A11 

L170 
Primær, Nedgravning, Nutid-Nutid 

Nedgravning foretaget ved eftersøgning af vægforløb. 

Heterogen blanding af orangegult ler som L167, samt 

lysegråt sand 

Tolkning: Delvist en nedgravning til murfundament og 

delvist arkæologisk nedgravning 

Tegninger:  T7  

Fund:  X22/L170: Stengodsfajence, 

Enevælde-Industritid; X23/L170: Rødgods, yngre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X24/L170: Jydepotte, bugskår, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Industritid; X25/L170: Kridtpibe, stilk, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid; 

X26/L170: Knap, Nyere tid (1661 - )-Industritid  

L171 
Sekundær, Sand, ler og grus, Efterreformatorisk tid 

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

Meget omrodet lag bestående af lyst gråbrunt samd 

samt orangebrunt ler og grus. I laget er der en del 

rester af fundamentssten, der dog er spredt en del ud. 

Derudover mange rødder fra et tidligere træ samt et 

massivt hul fra en stor juletræsfod. Hullet er opfyldt. 

Tolkning: Gulv samt et enkelt omrodet vægforløb der 

nogenlunde flugter i ø-v orientering med 

katekismusgades nordlige murforløb 

Tegninger:  T8    

L172 
Primær, Sten, Industritid-Nutid 

Meget stor sten, cirka 1,5 m i diameter. 

Fundamentssten fra mindesten over Træskoslaget 

1807, rejst i 1907. 

Tegninger:  T8  

L173 
Primær, Sand, Industritid-Nutid 

Stor nedgravning med lysegråt sand. 

Tolkning: Hul til fundamentssten L172 

Tegninger:  T8  

L174 
Primær, Flint, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Flintesten på række i n-v orientering 

Tolkning: Vægfundament 

Tegninger:  T8  
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L175 
Primær, Granitsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Granitsten i fundament 

 

Hører sammen med L174. 

Tegninger:  T8  
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KNV198-2 

Lag Aflejringstype Indhold Datering Anlæg Fund Lag Tegninger 

L176 Redeponeret Gult sand med ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L177 Primær Gråhvidt sand med trækul Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X107/L177, 

X108/L177 

 T11, T14, 

T20 

L178 Primær Murforløb af gule tegl 1914-18, 1. 

Verdenskrig-Nutid 

   T11 

L179 Redeponeret Mørkt sand med tegl- og 

mørtelnister 

1914-18, 1. 

Verdenskrig-Nutid 

    

L180 Primær Pigstensbelægning Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

A20 X105/L180  T11, T16, 

T18, T20 

L181 Primær Sandet ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 P20/L181  T11, T20 

L182 Sekundær Kalkstensanlæg Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T11 

L183 Redeponeret Gult ler med tegl og 

mørtel 

Industritid-Nutid    T14 

L184 Primær Røde teglsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T14 

L185 Primær Kalk eller mørtel Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T11, T18 

L186 Primær Murforløb i røde tegl 1914-18, 1. 

Verdenskrig-Nutid 

   T19 

L187 Redeponeret Leret sand med tegl Industritid-Nutid  X120/L187, 

X122/L187, 

X123/L187, 

X124/L187, 

X132/L187, 

X138/L187 

 T12 

L190 Primær Murforløb i 

kridtstenskvadre 

Udateret    T12, T19 

L191 Primær Syldstensrække Udateret A22   T13, T15 
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L192 Redeponeret Gult ler med mange 

teglbrokker 

Industritid-Nutid  X110/L192, 

X111/L192, 

X112/L192, 

X113/L192, 

X114/L192, 

X115/L192, 

X133/L192, 

X136/L192, 

X137/L192 

L193 T12 

L193 Primær Gråt, fint sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

A24 X116/L193, 

X119/L193 

L192  

L194 Primær Gråt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X127/L194, 

X128/L194, 

X131/L194 

  

L195 Primær Gulligt brændt ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X102/L195, 

X103/L195, 

X104/L195 

  

L196 Primær Grågult sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T14 

L197 Redeponeret Gråbrunt, humøst sand 1940-45, 2. 

Verdenskrig-1940-

45, 2. Verdenskrig 

    

L198 Primær Gulbrunt ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X109/L198  T12 

L199 Primær Gråsort fint sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X106/L199  T12 

L200 Primær Blegt gulligt gråt ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T12 

L201 Primær Trækul og sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 P17/L201  T12 

L202 Primær Blegt gulligt gråt ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T12 

L203 Primær Gulgråt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T12 
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L204 Redeponeret Brungråt leret sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T12 

L205 Redeponeret Gråt, let leret sand Industritid-Nutid    T12 

L206 Primær Fundament Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

A21   T14 

L207 Primær Gult ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T14 

L208 Primær Gult ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L209 Primær Brungråt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X100/L209, 

X101/L209 

 T14 

L210 Primær Kompakt, brungult ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T14 

L211 Primær Brungult ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T14 

L212 Primær Sten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L213 Primær Cement Industritid-Nutid    T17 

L214 Primær Murforløb Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T18 

L215 Primær Teglbelægning Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T18 

L216 Primær Gulbrunt, leret sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T18 

L217 Redeponeret Brokkelag Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 
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L218 Primær Gulbrunt ler Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T17 

L219 Primær Purpurgråt sand og aske Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 P16/L219   

L220 Sekundær Kridtstensanlæg Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T17 

L221 Primær Kampesten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T17, T21 

L222 Primær Ovn Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

A25    

L223 Primær Teglsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L224 Primær Gule teglsten Industritid-Nutid     

L225 Primær Røde tegl Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T23 

L226 Primær Tegl Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L227 Primær Kampesten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T24 

L228 Primær Lysegråt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L229 Primær Gråt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 P19/L229, 

X134/L229 

 T26 

L230 Primær Kampesten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T22, T24 

L231 Primær Gulligt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 P21/L231  T26 
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L232 Primær Gult sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T26 

L233 Primær Hvidt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T26 

L234 Primær Gråligt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X129/L234  T26 

L235 Primær Gult og gråt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T26 

L236 Primær Sten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L237 Primær Gråt og gult sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L238 Primær Kalk/mørtel Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L239 Sekundær Kridtsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T21 

L240 Primær Gulbrunt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 X118/L240  T21 

L241 Primær Mørkegråt sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 P23/L241, 

X135/L241 

 T21 

L242 Sekundær Kridtsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T21 

L243 Sekundær Teglsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T21 

L244 Sekundær Kridtsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T21 
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L245 Primær Sand Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

 P22/L245   

L246 Primær Fundament Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T20 

L247 Primær Tegl Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T20 

L248 Primær Tegl Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T20 

L249 Primær Kampesten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

   T20 

L250 Primær Kampesten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L251 Primær Kridtsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

    

L252 Primær Teglsten Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 
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KNV198-2 

L176 
Redeponeret, Gult sand med ler, Efterreformatorisk 

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

Gul sand med ler og småtegl.  Meget opløst 

teglsmulder. Nister af L177. 

L177 
Primær, Gråhvidt sand med trækul, 

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

Meget fint, gråhvidt sand med en del trækulsnister i. 

Bortset fra trækulsnisterne kan laget beskrives som 

homogent. Laget fortsætter ind under L182, og videre 

om på s-sideb af kridtstenene i dette anlæg. 

Tegninger:  T11, T14, T20  

Fund:  X107/L177: Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ); X108/L177: 

Jydepotte, bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid 

(1661- )  

L178 
Primær, Murforløb af gule tegl, 1914-18, 1. 

Verdenskrig-Nutid 

Murforløb af moderne gule tglsten. Bevaret i op til 4 

skifter. Stenene er ikke lagt i forbandt. Bygget op med 

mørtel 

Tolkning: Moderne mur, måske en form for mur rundt 

om skolen? Mere sandsynligt er det dog nok at det har 

virket som en form for fundament, idet det er 

nedgravet og ikke opbygget i nogen form for forbandt, 

og derfor ikke kan have været en særlig holdbar mur i 

fritstående tilstand. 

Tegninger:  T11 

L179 
Redeponeret, Mørkt sand med tegl- og mørtelnister, 

1914-18, 1. Verdenskrig-Nutid 

Mørkt, gulbrunt og gråligt sand med mørtelnister og 

lidt teglsmulder. 

Tolkning: Fyld i nedgravning til L178. Moderne. 

L180 
Primær, Pigstensbelægning, Efterreformatorisk tid 

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

Pigstensbelægning bevaret i en udstrækning på 

70x230 cm. Både små, appelsinstørrelse sten og sten 

på op til 20x25 cm. Skråner mod s - sætningsskade? 

25/8-14: Ved yderligere afgravning har 

pigstensbelægningen vist sig at trække sig hele vejen 

over i s-profilen. Der er erkendt en n-s orienteret 

sænkning i belægningen, formentlig en rendesten eller 

en grebning. 

Tegninger:  T11, T16, T18, T20 

Foto:  1/D204, 1/D205, 1/D206, 1/D207, 

1/D208, 1/D209, 1/D210 

Fund:  X105/L180: Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: A20 

L181 
Primær, Sandet ler, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Forholdsvist homogent lag af sandet ler. Enkelte 

mørtelnister og lidt trækul. 

Tegninger:  T11, T20  

Fund:  P20/L181: til makrofossilanalyse , 

Udateret-Udateret   

L182 
Sekundær, Kalkstensanlæg, Efterreformatorisk tid 

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

Anlæg bestående af 5 tilhuggede kalksten, alle 

rektangulære i form, mellem 54-57 cm lange og 22-23 

cm brede. Med undtagelse af en, som synes at være 

blevet forkortet, formentlig for at kunne tilpasses ind i 

anlægget. Dette tyder på at stenene er genanvendt fra 

en tidligere konstruktion, idet et forkortet kryds på 

den lille sten signalerer at den nok har været større. (3 

sten er udstyrret med kryds a la dannebrog. Stregerne 

mødes cirka på midten) 

19/8-14 AMJ: 

Efter stenene er fjernet ses det at alle sten er udstyret 

med kryds, men at enkelte af dem var placeret med 

krydset nedad. Stenene var ikke sim tidligere antaget 

sat i sand, men derimod i gult ler. I dette ler, lå der 

mellem kalkstenene sten og tagtegl, formentlig til at 

udfylde mellemrummene. 

Tegninger:  T11 

L183 
Redeponeret, Gult ler med tegl og mørtel, Industritid-

Nutid 

Heterogent lag af gulligt ler, med en del teglstumper 
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og mørtelstykker. Derudover lidt gråbrunt sand. 

Tolkning: Nedbrudslag? 

Tegninger:  T14 

L184 
Primær, Røde teglsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Rest af muligt teglgulv i røde tegl. Bevaret i en 

udtrækning på cirka 75x70 cm. Teglene var ca 22cm x 

14cm x6cm. 

Tegninger:  T14 

L185 
Primær, Kalk eller mørtel, Efterreformatorisk tid 

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

Homogent lag af mørtel eller kalk, som ligger som en 

"kappe" henover en mulig pikstensbelægning. I laget 

ses en stor andel af østersskaller. 

Tolkning: Mulig ovn/ildsted 

Tegninger:  T11, T18 

L186 
Primær, Murforløb i røde tegl, 1914-18, 1. 

Verdenskrig-Nutid 

Rest af mur i røde teglsten. Minumum tre skifter høj. 

Ikke muret i forbandt. Bevaret i en udtrækning på cirka 

4,5 m. Tydelig nedgravning i det omkringliggende 

nedbrudslag (L187). Sat sammen med mørtel. 

Tolkning: Moderne mur, måske en form for mur rundt 

om skolen? Mere sandsynligt er det dog nok at det har 

virket som en form for fundament, idet det er 

nedgravet og ikke opbygget i nogen form for forbandt, 

og derfor ikke kan have været en særlig holdbar mur i 

fritstående tilstand. 

Tegninger:  T19 

L187 
Redeponeret, Leret sand med tegl, Industritid-Nutid 

Heterogent lag bestående af leret sand med mange 

hele og delvist bevarede teglsten (både røde og gule), 

teglfiser, mørtel, puds, keramik, sten osv. 

Tolkning: Nedbrydningslag fra nedrivningen i 1800-

tallet. 

Tegninger:  T12  

Fund:  X120/L187: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Yngre middelalder 

(1500-tal)-Nyere tid (1661 - ); X122/L187: Fajance, 

flise, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ); X123/L187: Rødgods, yngre, 

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

X124/L187: Rødgods, yngre, Yngre middelalder (1500-

tal)-Nyere tid (1661 - ); X132/L187: Glas, uspecificeret, 

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

X138/L187: Art: kalksten, Udateret-Udateret .   

L190 
Primær, Vægforløb, kridtsten, Udateret 

Vægforløb af kridtstenskvadre i et skifte. 

Tegninger:  T12, T19 

Lag: L190 

L191 
Primær, Syldstensrække, Udateret 

Syldstensrække af kampesten, røde og gule halve og 

hele teglsten og kridtstenskvadre. 

Tegninger:  T13, T15   

Anlæg: A22 

L192 
Redeponeret, Gult ler med mange teglbrokker, 

Industritid-Nutid 

Heterogent lag af gult ler med mange teglbrokker og 

lidt mørtelklumper. En del keramik, kridtlister, kakler, 

mv. 

Tolkning: Nedbrudslag. Udskilt som lag fra L187. 

Tegninger:  T12  

Fund:  X110/L192: Kridtpibe, 

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

X111/L192: Formpressede kakler, Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660); 

X112/L192: Rødgods, yngre, Yngre middelalder (1500-

tal)-Nyere tid (1661 - ); X113/L192: Rødgods, yngre, 

Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ); 

X114/L192: Rødgods, yngre, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Nyere tid (1661 - ); X115/L192: Rødgods, 

yngre, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - 

); X133/L192: kageform, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ); X136/L192: Tegl, formsten, 

Ældre middelalder (1200-tal)-Nyere tid (1661 - ); 

X137/L192: Art: kalksten, Udateret-Udateret   

Lag: L193  

L193 
Primær, Gråt, fint sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 
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Gråt, fint sand. Lidt aske og trækul. 

Tolkning: Smudslag - brugslag over teglgulv (L189)

  

Fund:  X116/L193: Porcelæn/øvrige, Nyere 

tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X119/L193: Rødgods, 

yngre, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: A24 

Lag: L192 

L194 
Primær, Gråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Gråt, fint sand. Fund af keramik. Homogent lag. 

Tolkning: Muligt sættelag til teglgulv (L189)  

Fund:  X127/L194: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

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

X128/L194: Beslag, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ); X131/L194: Puds/mørtel, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)  

L195 
Primær, Gulligt brændt ler, Efterreformatorisk tid 

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

Gulligt lag af brændt ler. Indeholdt en del 

varmepåvirket tegl, trækul og lignende.  

Fund:  X102/L195: Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ); X103/L195: 

Lyst lertøj, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere 

tid (1661 - ); X104/L195: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Yngre middelalder 

(1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

L196 
Primær, Grågult sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Grågult, homogent sand 

Tolkning: Planeringslag for L184 

Tegninger:  T14 

L197 

Redeponeret, Gråbrunt, humøst sand, 1940-45, 2. 

Verdenskrig-1940-45, 2. Verdenskrig 

Nedgravning med fyld af gråbrunt, humøst sand. 

Mørtel og teglnister. Enkelte nævestore sten. 

Aflang nedgravning som løber mellem fundament 

L206 og kridtstensanlæg L182. Cirka 1 meter lang, 40 

cm bred og minimum 20 cm dyb. 

Tolkning: Moderne nedgravning. Formentlig fra cirka 

1945, dateret på baggrund af pigtrådsrester i fyldet. 

(Skolen blev under krigen brugt som hovedkvarter for 

skiftende afdelinger i besættelsesmagten) 

L198 
Primær, Gulbrunt ler, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent, gulbrunt lerlag 

Tolkning: Muligt gulv 

Tegninger:  T12  

Fund:  X109/L198: Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

L199 
Primær, Gråsort fint sand, Efterreformatorisk tid 

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

Gråsort, fint sand med aske, trækulsstumper og 

trækulsnister. Striber af brungråt sand. 

Tegninger:  T12  

Fund:  X106/L199: Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

L200 
Primær, Blegt gulligt gråt ler, Efterreformatorisk tid 

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

Blegt, gulligt gråt lerlag. Homogent. Let sandet. 

Tegninger:  T12 

L201 
Primær, Trækul og sand, Efterreformatorisk tid 

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

Sort, sandet trækulslag. 

Tolkning: Brandlag 

Tegninger:  T12  

Fund:  P17/L201: til makrofossilanalyse , 

Udateret-Udateret  

L202 
Primær, Blegt gulligt gråt ler, Efterreformatorisk tid 

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

Blegt, gulligt gråt lerlag. Homogent. Let sandet. 

Tegninger:  T12  

L203 
Primær, Gulgråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Gulgråt, fint sand. "Strandsand" 
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Tegninger:  T12 

L204 
Redeponeret, Brungråt leret sand, Efterreformatorisk 

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

Brungråt, leret sand 

Tolkning: Nedgravning til L190 

Tegninger:  T12  

L205 
Redeponeret, Gråt, let leret sand, Industritid-Nutid 

Gråt, let leret sand 

Tolkning: Nedgravning til mur L186 

Tegninger:  T12 

L206 
Primær, Fundament, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Fundament bestående af fire kampesten, ø-v 

orienteret. Sten nr 2 fra ø er i virkeligheden 2 mindre 

sten sat sammen. Måler op til 34x40 cm 

 

Mod V bliver fundamentet overlappet af teglgulv L184 

Tolkning: Fundament 

Tegninger:  T14   

Anlæg: A21 

L207 
Primær, Gult ler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lag af sandet, gult ler. Striber af lyst fint, 

gråt sand. Adskilt fra L210 fordi det virker mere 

sandet. 

Tolkning: Planeringslag for L206 

Tegninger:  T14 

L208 
Primær, Gult ler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lag af gult ler med en del trækulsnister og 

lidt teglsmulder 

Tolkning: Muligvis rest af L207 

L209 
Primær, Brungråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent lag af brungråt sand. Enkelte trækulsnister 

Tegninger:  T14  

Fund:  X100/L209: Rødgods, fad, 

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

X101/L209: Rødgods, yngre, Yngre middelalder (1500-

tal)-Nyere tid (1661 - )  

L210 
Primær, Kompakt, brungult ler, Efterreformatorisk tid 

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

Lag af kompakt, brungult ler. Tykt lag. En del 

trækulsnister og lidt mørtel/kalknister 

Tolkning: Lag til at holde L206? 

Tegninger:  T14 

L211 
Primær, Brungult ler, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Homogent lag af brungult ler 

Tegninger:  T14 

L212 
Primær, Sten, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Fundaments eller trædesten 

L213 
Primær, Cement, Industritid-Nutid 

Moderne beton/cementmur 

Tegninger:  T17 

Foto:  1/D213, 1/D218, 1/D219, 1/D220, 

1/D221, 1/D248 

L214 
Primær, Murforløb, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

N-S orienteret murforløb i natursten. Omkring 40-50 

cm. Stenene er sat i brungult ler 

Tegninger:  T18 

L215 
Primær, Teglbelægning, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Teglstensbelægning. Stenene er varmepåvirkede. 

Mest tegl, men også enkelte natursten. Belægningen 

er sat i mørtel. 

Tolkning: Mulig bund i ildsted 

Tegninger:  T18 
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L216 
Primær, Gulbrunt, leret sand, Efterreformatorisk tid 

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

Gulbrunt leret sand. Trækulsnister og teglstumper 

Tegninger:  T18   

L217 
Redeponeret, Brokkelag, Efterreformatorisk tid 

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

Brokkelag med mørtel og diverse teglstumper 

Tolkning: Nedbrydningslag 

L218 
Primær, Gulbrunt ler, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lag af gulbrunt (let sandet?) ler med en del 

mindre teglbrokker i. Derudover kalk eller 

mørtelsmulder og trækulsnister 

Tolkning: Planeringslag for L220 

Tegninger:  T17 

L219 
Primær, Purpurgråt sand og aske, Efterreformatorisk 

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

Heterogent purpurgråt lag af sand og aske med en del 

trækulsstykker i. Meget fast/sintret  

Fund:  P16/L219: til makrofossilanalyse , 

Udateret-Udateret     

L220 
Sekundær, Kridtstensanlæg, Efterreformatorisk tid 

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

Anlæg bestående af kridtsten i forskellig størrelse. 

Cirka 160 cm lang og 60 cm red (3 kridtsten). Buer 

mod øst, men er formentlig en skade fra nedrivning - 

altså ikke in situ sten. Ligger ovenpå kampesten L221, 

som muligvis er en del af anlægget også. Mogle af 

stenene virker meget forvitrede, hvilket kunne tyde på 

at de var genanvendt. Stenene er 37-48 cm lange og 

14-22 cm brede 

Tolkning: Rest af fundament eller murværk. Sat i L218. 

Tegninger:  T17 

Foto:  1/D211, 1/D212, 1/D213, 1/D214, 

1/D215, 1/D216, 1/D218, 1/D219, 1/D220, 1/D221, 

1/D234, 1/D235, 1/D236, 1/D237, 1/D238, 1/D248, 

1/D250 

L221 
Primær, Kampesten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Kampesten. Måler cirka 36x56 ( ikke hele stenen er 

synlig) 

Tolkning: Del af fundament 

Tegninger:  T17, T21 

Foto:  1/D212, 1/D216, 1/D218, 1/D219, 

1/D220, 1/D221 

L222 
Primær, Ovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Fragment af ovn. Buet i form. Bygget op af røde 

teglsten (munkesten?) sat i gulbrunt ler. Under leret et 

tyndt sort trækulslag, og igen under det et hårdt, 

varmepåvirket lerlag med lidt nister af tegl, mørtel og 

trækul. 

Kan i form beskrives som en firkan, med en halv cirkel 

oven på, hvor halvcirklen stikker ud over firkanten i 

den ene side. I rummet mellem firkant og halvcirkel, er 

rødt brændt ler, som muligvis er rester af meget 

varmepåvirkede teglsten. 

Anlægget måler 80 cm på det længste sted, og 58 cm 

på det bredeste. 

 

Tolkning: Må være en ovn, dels på grund af formen, og 

dels på grund af at teglstenene virker meget 

varmepåvirkede. Nogle af dem ligefrem nedbrudt på 

grund af varme. Tilstedeværelsen af trækul både 

under og over, understøtter endvidere denne teori.

  

Foto:  1/D239, 1/D240, 1/D241, 1/D242, 

1/D335, 1/D336, 1/D337, 1/D338, 1/D339, 1/D340, 

1/D341   

Anlæg: A25 

L223 
Primær, Teglsten, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Parti af brændte, smadrede tegl. Røde, 14x15x8 cm 

tykkelse. Sandsynligvis munkestensfragmenter. Meget 

ødelagte og spor af brand ovenpå. 

Foto:  1/D262, 1/D263, 1/D264, 1/D265, 

1/D266, 1/D267, 1/D268, 1/D269   
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L224 
Primær, Gule teglsten, Industritid-Nutid 

Gul teglstensmur. Hører formentlig sammen med L178 

L225 
Primær, Røde tegl, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Blanding af røde tegl, hele og halve samt lidt brokker. 

De hele tegl har målene L:27-29 cm B:12-15 cm 

tyk:6,5-8 cm 

Tegninger:  T23 

Foto:  1/D265, 1/D266, 1/D267, 1/D268, 

1/D269 

L226 
Primær, Tegl, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Munkesten. 

L227 
Primær, Kampesten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Tre kampesten mod sv 

Tegninger:  T24 

L228 
Primær, Lysegråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Lysegråt sand med en del trækulsnister i.   

L229 
Primær, Gråt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Gråt sand med lidt mørtelnister i 

Tegninger:  T26 

Foto:  1/D283, 1/D284, 1/D285, 1/D286, 

1/D287, 1/D288, 1/D289, 1/D290, 1/D291, 1/D292, 

1/D293, 1/D294, 1/D295, 1/D296 

Fund:  P19/L229: til makrofossilanalyse , 

Udateret-Udateret; X134/L229: Rottekranier, 

Udateret-Udateret  

L230 
Primær, Kampesten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Fire store kampesten på række, ø-v orienteret 

Tolkning: Kampestensfundament/syldsten 

Tegninger:  T22, T24   

L231 
Primær, Gulligt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Gulligt, let leret sand med lidt mørtel i 

Tegninger:  T26  

Fund:  P21/L231: til makrofossilanalyse , 

Udateret-Udateret  

L232 
Primær, Gult sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Gult, fedtet sand med teglnister, mørtelnister og lidt 

trækul 

Tegninger:  T26 

L233 
Primær, Hvidt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Hvidt sand 

Tegninger:  T26 

Foto:  1/D281   

L234 
Primær, Gråligt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Gråligt, fint sand med lidt mørtel 

Tegninger:  T26 

Foto:  1/D283, 1/D284, 1/D285, 1/D286, 

1/D287, 1/D288, 1/D289, 1/D290, 1/D291, 1/D292, 

1/D293, 1/D294, 1/D295, 1/D296 

Fund:  X129/L234: Klov, Efterreformatorisk 

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

L235 
Primær, Gult og gråt sand, Efterreformatorisk tid 

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

Heterogent, gult, gråt og lidt leret sand med røde tegl i 

Tegninger:  T26 

L236 

Primær, Sten, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Belægning af mindre kampesten eller større pigsten 

Foto:  1/D267, 1/D268, 1/D269 

L237 
Primær, Gråt og gult sand, Efterreformatorisk tid 
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(1536-1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lag af fint gråt og gult sand. Det gule er 

muligvis fremkommet på grund af udfældninger i 

sandet. En del trækulsnister.  

L238 
Primær, Kalk/mørtel, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Fragmenteret lag af kalk/mørtel 

Tolkning: Muligt gulvlag  

Foto:  1/D282 

L239 
Sekundær, Kridtsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

To kridtsten. Den ene måler 20x20x40 cm, den anden 

en smule mindre. Tilhugget på alle sider, på nogle 

mere grundigt end andre. Kløvemærker. Formentlig 

genanvendt. 

Tolkning: Fundament 

Tegninger:  T21 

L240 
Primær, Gulbrunt sand, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Let leret gulbrunt san med mørtel- tegl- og 

trækulsnister samt klumper af brændt ler 

Tolkning: Planeringslag for L239 

Tegninger:  T21  

Fund:  X118/L240: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Yngre middelalder 

(1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

L241 
Primær, Mørkegråt sand, Efterreformatorisk tid 

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

Mørkegråt, heterogent sand med pletter af gult sand 

(L240), en hel del trækulsnister og stumper samt små 

nister af varmepåvirket ler 

Tegninger:  T21  

Fund:  P23/L241: til soldning, Udateret-

Udateret; X135/L241: beslag, Udateret-Udateret  

L242 
Sekundær, Kridtsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Række af seks kridtsten, ø-v orienteret. Den største er 

21x12x14 cm, resten er variationer over dette. Udskilt 

fra disse, men hører nok sammen med L243 og L244. 

Tildannet p¨å alle siderm men pænest på nordsiden. 

Flere af stenene har mærker i, formentlig enten i form 

af mestermærker/bomærker og tællemærker 

Tegninger:  T21 

L243 
Sekundær, Teglsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Muligt teglgulv bestående af 11 bevarede munkesten, 

samt lidt brokker af samme og en halvt rundet 

kridtsten.12x27x8 er cirkamålet på munkestenene. En 

af dem er sort efter sod, enkelte (især mod syd) har 

rester af mørtel. Mod nord har stenene rester af L239. 

Ligger oven ppå kridtsten! 

Tolkning: Rest af gulv lavet af genanvendte munkesten 

Tegninger:  T21 

L244 
Sekundær, Kridtsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

N-s orienteret parti af kridtsten, nærmest af forstørret 

"munkestensform". 14x28x12 cm cirkamål. Hører 

muligvis sammen med L243? Genanvendte sten, evt 

fra kirken? 

Tegninger:  T21 

L245 
Primær, Sand, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Gråt, homogent sand med trækul i 

Tolkning: Planeringslag til teglgulv L189  

Fund:  P22/L245: til soldning, Udateret-

Udateret  

L246 
Primær, Fundament, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Ø-V gående fundament af kridtsten, kampesten og 

tegl. Hører muligvis sammen med L212 

Tegninger:  T20 

L247 
Primær, Tegl, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

4 røde teglsten. rest af gulv? 

Tegninger:  T20 
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L248 
Primær, Tegl, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Rest af sodet gulv af munkesten 

Tegninger:  T20 

L249 
Primær, Kampesten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

2 kampesten  

Tegninger:  T20 

L251 
Primær, Kridtsten, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Tegninger:  T25  
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Fund -og Prøve beskrivelser 
KNV198-01 

Fund Materiale Genstand Datering Antal 

X1/L129 Sten Griffel af skiffer Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X2/L139 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

stjert/hank/øre 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X3/L130 Keramik/historisk tid Rødgods, randskår fra fad Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X4/L167 Keramik/historisk tid Fajance, bundskår Nyere tid (1661 - )-Industritid 3 

X5/L167 Keramik/historisk tid Fajance, bugskår Nyere tid (1661 - )-Enevælde 2 

X6/L167 Keramik/historisk tid Sortgods, dekoreret Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X7/L167 Keramik/historisk tid Porcelæn, randskår Nyere tid (1661 - )-Enevælde 1 

X8/L148 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

tå 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Enevælde 

1 

X9/L148 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

stjert/hank/øre 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X10/L148 Keramik/historisk tid Rødgods, fadskår Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X11/L148 Kobberlegering knap Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X12/L167 Bly/tin Fingerbøl Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X13/L133 Bly/tin Knap Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X14/L134 Kobberlegering Knap Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X15/L111 Glas Glas, uspecificeret Nyere tid (1661 - )-Nutid 1 

X16/L111 Bly/tin Knop Nyere tid (1661 - )-Nutid 1 

X17/L120 Bly/tin Knap Nyere tid (1661 - )-Industritid 2 

X18/L120 Sten Griffel af skiffer Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X19/L101 Sten Griffel af skiffer Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

3 

X20/L109 Keramik/historisk tid Kridtpibe Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 
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X21/L109 Sten Griffel af skiffer Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X22/L170 Keramik/historisk tid Stengodsfajence Enevælde-Industritid 2 

X23/L170 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

3 

X24/L170 Keramik/historisk tid Jydepotte, bugskår Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X25/L170 Keramik/historisk tid Kridtpibe, stilk Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X26/L170 Bly/tin Knap Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X27/L122 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

tå 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X28/L122 Keramik/historisk tid Jydepotte, randskår Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X29/L122 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

2 

X30/L133 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre, randskår Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X31/L150 Keramik/historisk tid Kridtpibe, stilke Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

3 

X32/L158 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

randskår 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

2 

X33/L158 Keramik/historisk tid Stentøj, bundskår Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X34/L150 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

randskår 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

4 

X35/L150 Keramik/historisk tid lyst lertøj Nyere tid (1661 - )-Industritid 1 

X36/L150 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

7 

X37/L150 Keramik/historisk tid Rødgods, kohornsbemaling Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

3 

X38/L158 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Industritid 

1 

X39/L133 Kobberlegering mønt Industritid-Industritid 1 

X40/L101 Kobberlegering betalingsmiddel, mønt Industritid-Industritid 1 
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KNV198-1

X1/L129 
Sten, Griffel af skiffer, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Industritid 

1 fragment af en griffel af skiffer med bevaret spids. 

Foto:  1/D400  

Lag L129 

X2/L139 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 bugskår med rest af stjert hank af rødgods, med 

indvendg glasur og fingertryk på siderne af af hank og 

bug.  

Lag L139 

X3/L130 
Keramik/historisk tid, Rødgods, randskår fra fad, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 randskår fra et fad af rødgods, med 

kohornsbemaling.  

Lag L130 

X4/L167 
Keramik/historisk tid, Fajance, bundskår, Nyere tid 

(1661 - )-Industritid 

1 bundskår samt to mindre bugskår fra en lille krukke 

af fajence, med hvid krakeleret glasur på begge sider.

  

Lag L167 

X5/L167 
Keramik/historisk tid, Fajance, bugskår, Nyere tid 

(1661 - )-Enevælde 

2 fragmenter af fajance; muligvis fra en tallerken, med 

hvid glasur på begge sider og blå indvendig 

ornamentik. Skærven er lysere på det mindste stykke 

og skårene er næppe fra samme genstand.  

Lag L167 

X6/L167 
Keramik/historisk tid, Sortgods, dekoreret, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 randskår af sortgods med kohornsbemaling på 

inderside af rand. 

  

Foto:  1/D405, 1/D406 

Lag L167 

X7/L167 
Keramik/historisk tid, Porcelæn, randskår, Nyere tid 

(1661 - )-Enevælde 

1 randskår fra en kop eller lille skål af kinesisk 

porcelæn af såkaldt Batavia-porcelæn, som importeres 

til Europa  1650-1800 - og i Danmark i særlig grad ses 

igennem 1700-tallet.  

Lag L167 

X8/L148 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Enevælde 

1 fragment af en tå fra en stjerpotte af rødgods, med 

indvendig glasur.  

Lag L148 

X9/L148 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 hank fra en potte af rødgods med heldækkende 

glasur, der fremstår orangerød. Skærven er nærmeste 

lyserød og fint magret.  

Lag L148 

X10/L148 
Keramik/historisk tid, Rødgods, fadskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 skår fra et fad af rødgods, med fragmenteret 

kohornsbemaling i form af omløbende bånd.   

Lag L148 

X11/L148 
Kobberlegering, knap, Nyere tid (1661 - )-Industritid 

Knap formentlig af kobber. 2,5cm i diam. med et lille 

øsken bagpå.  

Lag L148 

X12/L167 
Bly/tin, Fingerbøl, Nyere tid (1661 - )-Industritid 

1 fingerbøl formentlig af tin.  

Foto:  1/D401, 1/D402  

Lag L167 
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X13/L133 
Bly/tin, Knap, Nyere tid (1661 - )-Industritid 

Lille, massiv knap af bly med en del irring, 1,5cm i 

diam. På bagsiden spor after et øsken, på forsiden ses 

fremspringende dekoration, der kunne forestille et 

ansigt.  

Lag L133 

X14/L134 
Kobberlegering, Knap, Nyere tid (1661 - )-Industritid 

Knap? Ca. 2cm i diamter, grøn af irring og med et ca. 

0,5cm aflangt hul i midten.  

Lag L134 

X15/L111 

Glas, Glas, uspecificeret, Nyere tid (1661 - )-Nutid 

Bevaret fod af vinglas eller lysestage i klart glas.  

Lag L111 

X16/L111 
Bly/tin, Knop, Nyere tid (1661 - )-Nutid 

Lille, irret knop af bly, tin eller messing, muligvis fra 

skuffe eller skab. 1,9cm langt og med en diametet på 

1,9cm.  

Lag L111 

X17/L120 
Bly/tin, Knap, Nyere tid (1661 - )-Industritid 

2 knapper; begge grønne af irring, men mest den 

mindste; den største 3cm i diam. er formentlig af bly 

eller tin, med lille fragmenteret vulst på bagsiden, 

hvorpå der sikkert har siddet et øsken. På forsiden er 

der ligeledes en lille vulst i centrum; her med et 

dekorativt formål, ligesom der er indriset et bølget  

blomsterlignende motiv. Den mindste knap er af noget 

lettere materiale og derfor antages det at der er tale 

om kobber. Knappen er banket ud således at den buler 

ud fortil; er nærmest skålformet. Bagpå er der et 

fragmenteret øsken.  

Lag L120 

X18/L120 

Sten, Griffel af skiffer, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Industritid 

1 fragment af en griffel af skiffer med bevaret spids.

  

Foto:  1/D400  

Lag L120   

X19/L101 
Sten, Griffel af skiffer, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Industritid 

3 små fragmenter af grifler af skiffer.  

Foto:  1/D403, 1/D404  

Lag L101 

X20/L109 
Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk 

tid (1536-1660)-Industritid 

1 stilke af kridtpibe uden ornamentik.  

Lag L109 

X21/L109 

Sten, Griffel af skiffer, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Industritid 

1 fragment af en griffel af skiffer.   

Lag L109 

X22/L170 
Keramik/historisk tid, Stengodsfajence, Enevælde-

Industritid 

2 sammenlimede randskår fra en tallerken af 

stengodsfajence, med hvid glasur på begge sider.

  

Lag L170 

X23/L170 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 randskår frab en potte med indadbøjet rand og 

indvendig glasur. 2 tæer; den ene med tilsodning efter 

brug fra stjertpotter.  

Lag L170 

X24/L170 
Keramik/historisk tid, Jydepotte, bugskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 bugskår af jydepotte.Glittet indvendig. Fragmenteret 

på ydersiden.  

Lag L170 

X25/L170 
Keramik/historisk tid, Kridtpibe, stilk, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 stilk af kridtpibe med omløbende 

stempelornamentik.  

Lag L170 
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X26/L170 
Bly/tin, Knap, Nyere tid (1661 - )-Industritid 

1 knap formentlig af tin, ca. 2cm i diam. med lille 

fragmenteret vulst bagpå, formentlig fra et øsken.

  

Lag L170 

X27/L122 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)-Industritid 

1 skår af en tå fra en potte med indvendig mørk 

blyglasur, der fremstår grønlig. Materialet er rødgods, 

men efterhånden så brændt at den fremstår 

mørkegrå.  

Lag L122 

X28/L122 

Keramik/historisk tid, Jydepotte, randskår, Nyere tid 

(1661 - )-Industritid 

1 randskår af jydepotte, med udadbøjet rand, således 

at der danner sig en lille fals.Indvendig glittet.  

Lag L122 

X29/L122 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

2 mindre skår af indvendig glaseret rødgods. Det ene 

stykke stammer fra det øverste af en tå fra en potte.

  

Lag L122   

X30/L133 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, randskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 randskår af rødgods med glasurrester på både inder 

og yderside. Skåret angiver at det stammer fra en 

lodret krukke, med profileret yderside nær randen.

  

Lag L133 

X31/L150 

Keramik/historisk tid, Kridtpibe, stilke, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

3 stilke fra kridtpiber uden ornamentik og med en ca. 

diameter på 0,7cm.  

Lag L150 

X32/L158 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, randskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

2 randskår af rødgods med indvendig blyglasur.  

Lag L158 

X33/L158 
Keramik/historisk tid, Stentøj, bundskår, Nyere tid 

(1661 - )-Industritid 

1 bundskår af stentøj i kraftigt gods, med kraftig 

standrand. Brun saltglasur på ydersiden.  

Lag L158 

X34/L150 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, randskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

4 randskår af rødgods med indvendig glasur fra 4 

forskellige potter.  

Lag L150 

X35/L150 
Keramik/historisk tid, lyst lertøj, Nyere tid (1661 - )-

Industritid 

1 randskår af lyst lertøj med indevnig glasur der 

fremstår gul. 

Lag L150 

X36/L150 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, bugskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

7 bugskår af indvendig glaseret rødgods.  

Lag L150 

X37/L150 
Keramik/historisk tid, Rødgods, kohornsbemaling, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

3 bugskår af rødgods: 1 skår har udvendig glasur og 

kohonsbemalet viftedekoration. 1 skår er indvendig 

glaseret og udvendig ses rester af hvid begitning med 

grøn glasur over. 1 skår er indvendig glaseret  med 

rester af kohornsbemaling.  

Lag L150 

X38/L158 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Industritid 

1 bugskår af rødgods med indvendig grøn glasur. 

Lag L158 
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X39/L133 
Kobberlegering, mønt, Industritid-Industritid 

15 mm i diameter, 1 mm tyk- ikke tolkbar.  

Lag L13.3 

X40/L101 
Kobberlegering, betalingsmiddel, mønt, Industritid-

Industritid 

Christian d. 9 2-øre. Forside: monogram; bagside  

marsvin og kornaks på hver side af værdiangivelsen 2 

øre. Udmøntningen af denne mønt sker 1874 og frem 

til 1906. 

Christian d. 9 1863-1906  

Lag L101 
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KNV198-2 

Fund Materiale Genstand Datering Antal 

E202 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

E206 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

E207 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

E208 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

E209 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

E213 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

E215 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

E216 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

P1 Kalk Prøve Udateret-Udateret 1 

P2 Kalk Prøve Udateret-Udateret 1 

P3 Kalk Prøve Udateret-Udateret 1 

P4 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

P5 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

P6 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

P7 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

P8 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

P9/X130 Maling Fra X130 Udateret-Udateret 1 

P10 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

P11 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

P12 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

P13 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

P14 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

P15 Kalk kalksten Udateret-Udateret 1 

P16/L219 Jord  til 

makrofossilanalyse  

Udateret-Udateret 1 

P17/L201 Jord  til 

makrofossilanalyse  

Udateret-Udateret 1 

P18 Slagge jern, smedeslagge 

? 

Udateret-Udateret 1 

P19/L229 Jord  til 

makrofossilanalyse  

Udateret-Udateret 1 
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P20/L181 Jord  til 

makrofossilanalyse  

Udateret-Udateret 1 

P21/L231 Jord  til 

makrofossilanalyse  

Udateret-Udateret 1 

P22/L245 Jord  til soldning Udateret-Udateret 1 

P23/L241 Jord  til soldning Udateret-Udateret 1 

X100/L209 Keramik/historisk tid Rødgods, fad Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X101/L209 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 1 

X102/L195 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 6 

X103/L195 Keramik/historisk tid Lyst lertøj Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X104/L195 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, tå 

Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 1 

X105/L180 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 4 

X106/L199 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 16 

X107/L177 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 11 

X108/L177 Keramik/historisk tid Jydepotte, bugskår Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 1 

X109/L198 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 24 

X110/L192 Keramik/historisk tid Kridtpibe Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

2 

X111/L192 Bygningskeramik Formpressede 

kakler 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

5 

X112/L192 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 6 

X113/L192 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 2 

X114/L192 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

3 

X115/L192 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 2 

X116/L193 Keramik/historisk tid Porcelæn/øvrige Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 3 

X117/L188 Keramik/historisk tid Kridtpibe Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

3 

X118/L240 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, tå 

Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 1 

X119/L193 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 9 
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X120/L187 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, tå 

Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 1 

X121/L188 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 1 

X122/L187 Keramik/historisk tid Fajance, flise Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X123/L187 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X124/L187 Keramik/historisk tid Rødgods, yngre Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 4 

X125/L189 Keramik/historisk tid Kridtpibe Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X126/L189 Keramik/historisk tid Rødgods, 

indvendig glasur 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X127/L194 Keramik/historisk tid Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) 

vådglasur, 

stjert/hank/øre 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X128/L194 Jern Beslag Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X129/L234 Zoologisk materiale Klov Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X130/L194 Keramik/historisk tid Potte m. maling Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - ) 1 

X131/L194 Kalk Puds/mørtel Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

X132/L187 Glas Glas, uspecificeret Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X133/L192 Kobberlegering kageform Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 

X134/L229 Knogle/tak/tand Rottekranier Udateret-Udateret 2 

X135/L241 Kobberlegering beslag Udateret-Udateret 1 

X136/L192 Bygningskeramik Tegl, formsten Ældre middelalder (1200-tal)-Nyere tid (1661 - ) 1 

X137/L192 Sten Art: kalksten Udateret-Udateret 3 

X138/L187 Sten Art: kalksten Udateret-Udateret 14 

X200 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

X201 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

X203 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

X204 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 
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X210 Kalk Kalksten Udateret-Udateret 1 

X214 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

X217 Kalk Art: Ølands 

kalkstensflise 

Udateret-Udateret 1 

X221 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 

X222 Kalk Art: kalksten Udateret-Udateret 1 
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KNV198-2 

P1 
Kalk, Prøve, Udateret-Udateret 

2 afslag fra E202 til brug for provieniensanalyse.  

Fund:  E202: kalksten, Udateret-Udateret

  

P2 
Kalk, Prøve, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E206 til brug for provieniensanalyse. 

Fund:  E206: kalksten, Udateret-Udateret 

Lag  

P3 
Kalk, Prøve, Udateret-Udateret 

1afslag fra E207 til brug for provieniensanalyse.  

Fund:  E207: Kalksten, Udateret-Udateret

  

P4 
Kalk, Kalksten, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E212 til brug for provieniensanalyse. 

P5 
Kalk, Kalksten, Udateret-Udateret 

1 prøve  fra E216 til brug for provieniensanalyse.

  

Fund:  E216: Art: kalksten, Udateret-Udateret 

Lag  

P6 
Kalk, Kalksten, Udateret-Udateret 

2 afslag fra E219 til brug for provieniensanalyse. 

P7 
Kalk, Kalksten, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E220 til brug for provieniensanalyse. 

P8 
Kalk, Kalksten, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E213 til brug for provieniensanalyse.  

Fund:  E213: kalksten, Udateret-Udateret 

P9/X130 
Ubestemmeligt, Fra X130, Udateret-Udateret 

Prøve af indhold fra stjertpotte X130  

Fund:  X130/L194: Potte m. maling, Yngre 

middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - )  

   

P10 
Kalk, kalksten, Udateret-Udateret 

4 afslag fra E209 til brug for provieniensanalyse.  

Fund:  E209: Art: kalksten, Udateret-Udateret 

P11 
Kalk, Kalksten, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E208 til brug for provieniensanalyse.  

Fund:  E208: Art: kalksten, Udateret-Udateret   

P12 
Kalk, kalksten, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E215 til brug for provieniensanalyse.  

Fund:  E215: Art: kalksten, Udateret-Udateret 

P13 
Kalk, kalksten, Udateret-Udateret 

2 afslag fra E215 til brug for provieniensanalyse.  

Fund:  E215: Art: kalksten, Udateret-Udateret 

P14 
Kalk, kalksten, Udateret-Udateret 

2 afslag fra E218 til brug for provieniensanalyse. 

P15 
Kalk, kalksten, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E223 til brug for provieniensanalyse. 

P16/L219 
Jord , til makrofossilanalyse , Udateret-Udateret 

En lille pose med jord udtaget til eventuel 

spotprøvegennemgang for indhold. Ikke processeret.

  

Lag L219 

P17/L201 
Jord , til makrofossilanalyse , Udateret-Udateret 

Ca. 2 l jordprøve til eventuel makrofossilanalyse. Ikke 

processeret.  

Lag L201 

P18 
Slagge, jern, smedeslagge ?, Udateret-Udateret 

1 ca. 15 x 10cm og 5 cm høj, oval slagge fra lille testhul 

i fladen i vest. Ikke processeret,   

P19/L229 
Jord , til makrofossilanalyse , Udateret-Udateret 

Ca. 2,5 l jord til eventuel makrofossilanalyse. Ikke 

processeret, 

Lag L229 
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P20/L181 
Jord , til makrofossilanalyse , Udateret-Udateret 

1 lille pose jord til eventuel spotgennemgang for 

indhold.  Ikke processeret,  

Lag L181 

P21/L231 
Jord , til makrofossilanalyse , Udateret-Udateret 

ca. 1 l jord til eventuel gennemgang for indhold.  Ikke 

processeret,  

Lag L231 

P22/L245 

Jord , til soldning, Udateret-Udateret 

Ca. 4 l til soldning.  Ikke processeret,  

Lag L245 

P23/L241 
Jord , til soldning, Udateret-Udateret 

Ca. 4 l til soldning.  Ikke processeret,.  

Lag L241 

X100/L209 
Keramik/historisk tid, Rødgods, fad, 

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

1 skår af polykromt fad med kohornsbemalet mønster.

  

Foto:  1/D395  

Lag L209 

X101/L209 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

1 bugskår af fad eller potte med indvendig glasur.

  

Lag L209 

X102/L195 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

5 karskår af stjertpottegods med indvendig glasur og 1 

randskår fra stjertpotte med to udvendige riller og 

indvendig meget tyndt lag klar glasur. 1 af karskårene 

er sortsodet udenpå.   

Lag L195 

   

X103/L195 
Keramik/historisk tid, Lyst lertøj, Efterreformatorisk 

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

1 bugskår af lyst lertøj med indvendig glasur og svage 

riller på yderside. 

Lag L195 

X104/L195 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Yngre middelalder 

(1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

2 skår fra samme stjertpottetå med indvendig glasur.

  

Lag L195 

X105/L180 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

4 stykker af yngre rødgods: 1 randskår med næsten 

lodret, svagt indadbuet profileret rand med 

blyglasering på inderside og omløbende glasur på 

yderside. 1 skår hals med rille på yderside og 

blyglasering på inder og yderside (på yderside ser det 

ud til at der blot er tale om glasur omløbende fra 

inderside. 2 skår fra sider med glasur på inderside. 

Begge har sodning på yderside efter brug.  

Lag L180 

X106/L199 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

10 skår fra samme stjertpotte; heraf to randskår med 

lodret kant, 3 udvendige riller, rullestempel på stykket 

lige under randen. Klar glasur på begge sider. 5 karskår 

fra samme potte, glasur på inderside; stærkt sodet på 

yderside.1 karskår med indvendig glasur og sodning på 

yderside.  

Lag L199 

X107/L177 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

4 bugskår af indvendig glaseret rødgods. 2 randskår 

med udadbøjet rand men ikke fra samme potte. Begge 

indvendig glaseret; den ene med klar glasur der 

fremstår, grønlig spættet  den anden med en klar 

glasur der fremstår gullig. 6 skår - heraf 2 randskår, 

med indvendig klar glasur fra samme stjertpotte (4 

kunne limes sammen og 2 kunne limes sammen for 
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sig).  

Foto:  1/D397  

Lag L177 

X108/L177 
Keramik/historisk tid, Jydepotte, bugskår, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

1 bugskår af jydepotte. Glittet på inderside.  

Lag L177 

X109/L198 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

18 bugskår af indvendig glaseret rødgods; 

sandsynligvis fra et dybt fad, med udvendige 

drejeriller. 4 bugskår, muligvis fra stjertpotte, ligeledes 

indvendig glaseret. 1 randskår med let udadbøjet rand 

og indvendig glasur. 1 bundskår fra et dybt fad med 

flad bund; indvendig glasering og udvendig drejeriller.

  

Lag L198 

X110/L192 
Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk 

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

2 fragmenter af kridtpibestilke - ikke fra den samme. 

Den tyndeste er glat og uden ornamentik og har en 

diameter på ca. 5mm. Den tykkeste har en diameter 

på op til 9mm og med snoet udformning og 

rullestempel der følger snoningerne. Sidstnævnte skal 

formentlig dateres til starten af 1700-tallet.  

Foto:  1/D399  

Lag L192 

X111/L192 
Bygningskeramik, Formpressede kakler, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

5 kakkelskår der kan fordeles på to kakler. 1 kakkel 

bestående af 3 kantskår fra en rektangulær kakkel  

med en bevaret min. højde af 23,5cm  og bevaret min. 

bredde på 12,5cm. Rumpen er op til 3cm. I kanten ses 

en en kvinde med bar overkrop og foldet skørt. 

Figuren skal måske tolkes som en karyatide dvs. en 

kvinde som det bærende led i en søjle.  Kaklen skal 

nok dateres til slutningen af 1500-tallet. 1 kakkel 

består af 2 kantskår, ligeledes med en bærende 

søjlefigur i kanten, muligvis en mand. Et stykke af det 

nederste billedfelt er bevaret og og viser ben og fod i 

rask gang samt et sværd stikkende bagud. Kaklen kan 

ligeledes dateres til slutningen af 1500-tallet.  Begge 

kakler er uglaserede og i hvert fald den første bærer 

sodspor efter brug bagpå.  

Foto:  1/D387, 1/D388, 1/D389  

Lag L192  

X112/L192 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

3 bugskår med indvendig glasur og delvis glasur 

udenpå, 1 randskår med små riller på ydersiden og 

glasur på yder og inderside samt et hankskår muligvis 

med en smule glasur på inderside. Alle skårene er 

plasteret til med en gråhvid tyggegummilignende 

substans på inderside samt lidt på ydersiden. 

Foto:  1/D390  

Lag L192 

X113/L192 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

2 skår fra samme fad; 2 skår fra bund og side, der viser 

at den har haft flad bund og skrånende sider. Der er 

sandsynligvis tale om et dejfadslignende fad.  

Lag L192 

X114/L192 

Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, 

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

1 randskår af fad med lodret kant på 2,5cms højde 

med indvendig klar glasur; udvendig ser det  ud som 

om der har været et meget tyndt lag glasur. 1 

hankskår med sporadisk glasur på yderside. 1 bugskår 

med indvendig glasur.  

Lag L192 

X115/L192 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

2 skår af et lille fad eller flad skål med et lille fladt 

trekantet håndtag. Muligvis en lille pande.  

Lag L192 

X116/L193 
Keramik/historisk tid, Porcelæn/øvrige, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

3 skår af typen Batavia porcelæn med brun glasur på 

ydersiden og dekoreret med blå glasur på indersiden. 
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De stammer fra en lille skål - lidt større end en kop. Fra 

midten af 1600 til slut. 1700 tallet.  

Foto:  1/D394  

Lag L193 

X117/L188 
Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk 

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

1 lille fragment af kridtpibestilk, glat og uden 

ornamentik. 1 helt kridtpibehoved med lille 

rullestempel langs randen  og med et  stempel på den 

nederste halvdel af hovedt med et S - der oprindelig er 

en betegnelse for piber fra Gouda, Holland og skulle 

være et stempel, der bekræftede ægtheden heraf. 

Stemplet bliver vistnok misbrugt senere af andre 

kridtpibeproducenter og derfor kan det ikke bekræftes 

at der er tale om en pibe fra Gouda. 1 uornamenteret 

fragment af et kridtpibehoved.  

Foto:  1/D392  

Lag: L188  

X118/L240 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Yngre middelalder 

(1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

1 skår af stjertpottetå med indvendig glasur.  

Lag L240 

X119/L193 

Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

9 skår af yngre rødgods. 2 randskår fra samme potte, 

med lodret rand og tre omløbende riller. Glasur på 

inder og yderside. 2 randskår fra samme fadskål, med 

to omløbende riller. Glasur på inder og yderside. På 

indersiden er glasuren ru og alt for tynd belagt, mens 

den på ydersiden er slidt delvist af, hvilket tyder på at 

den ikke har været kasseret efter brændning trods den 

tynde glasur. 5 karskår; de to fra samme potte med 

glasur på indersiden, 1 skår med glasur på inderside, 2 

skår fra sandsynligvis samme potte; det ene skår har 

en klump af noget fastbrændt på sig.  

Foto:  1/D391  

Lag L193 

X120/L187 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, tå, Yngre middelalder 

(1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

1 skår af stjertpottetå med indvendig glasur og stærk 

sodning udenpå.  

Lag L187 

X121/L188 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

1 randskår af stjertpotte. Svagt indadbuet rand med 2 

riller på yderside.  

Lag: L188  

X122/L187 
Keramik/historisk tid, Fajance, flise, 

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

1 fragment af fajance flise/kakkel med blå glasur 

dekoration. Motivet kan ikke identificeres på grund af 

den ringe størrelse på fragmentet, men der ses nogle 

streger og skylignende pletter. 

Foto:  1/D396  

Lag L187  

X123/L187 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, 

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

1 sideskår af fad af Werra typen og er fra 1600-tallet.

  

Lag L187 

X124/L187 
Keramik/historisk tid, Rødgods, yngre, Yngre 

middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

4 skår af yngre rødgods. 1 randskår med indadbøjet 

profileret rand, grøn glasur på inder og yderside samt 

rullestempel på yderside. Dateres til midten af 1600 

tallet. 1 randskår, nærmest lodret med brun glasur på 

inderside. 1 karskår med indvendig glasur og 1 

hankskår med rester af begitning og lidt glasur på 

yderside.  

Lag L187 

X125/L189 
Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Efterreformatorisk 

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

En lang kridtpibestilk, 9,3 cm langt og 0,8 cm tykt. 

Ingen ornamentik.   

Lag: L189  
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X126/L189 
Keramik/historisk tid, Rødgods, indvendig glasur, 

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

Et bugskår af indvendigt glaseret rødgods. Glasuren er 

klar, mørk rødlig. Skærven bærer præg af 

varmepåvirkning eller en let fejlbrænding.  

Lag: L189   

X127/L194 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, 

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

Stjert med fragment af selve potten bevaret. Stjerten 

er cirka 9 cm lang under bunden. Afslutningen er enkel 

stjertafslutning. Oversiden af stjerten er let glaseret 

med den samme grønne glasur som indersiden af 

potten.  

Indersiden af potten er glaseret med en mat grøn 

glasur. Skærven er orangebrun.  

Lag L194 

X128/L194 
Jern, Beslag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

18 cm lang jerngenstand, muligvis en form for beslag 

til en dør eller lignende. Udformet som en stang med 

et øje for enden. Hulleti øjet cirka 2 cm. Tykkelse på 

genstanden cirka 1 cm.  

Lag L194 

X129/L234 
Zoologisk materiale, Klov, Efterreformatorisk tid 

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

Klov (den ene halvdel) fra mindre klovbærende dyr, 

muligvis får eller ged.   

Lag L234 

X130/L194 
Keramik/historisk tid, Potte m. maling, Yngre 

middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

7,7 cm i diameter i bund - fladbund  

Fund:  P9/X130: Fra X130, Udateret-Udateret 

Lag: L194  

X131/L194 
Kalk, Puds/mørtel, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Fragment af puds eller lignende med bevaret kalkning 

på ydersiden.  

Lag L194 

X132/L187 
Glas, Glas, uspecificeret, Efterreformatorisk tid (1536-

1660)-Nyere tid (1661 - ) 

Lille hul glashank - minder om en stjert, kendt fra det 

keramiske materiale. Der kan være tale om et håndtag 

fra en ske af glas, som vist på fig. 58.1, s. 279 i "Glas 

zonder glans" /Glass without gloss" af Harold E. 

Henkes. Her er en sådan ske dateret til 1650-1750 e. 

Kr.  

Foto:  1/D385  

Lag L187 

X133/L192 
Kobberlegering, kageform, Efterreformatorisk tid 

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

Lille hjerteformet form, 9,5cm lang med ca. 2cm høje 

sider. Sandsynligvis form til kage. 

Foto:  1/D386 

Lag L192 

X134/L229 
Knogle/tak/tand, Rottekranier, Udateret-Udateret 

2 stk. rottekranier under gulvlag.  

Lag L229 

X135/L241 
Kobberlegering, beslag, Udateret-Udateret 

1cmx1cm beslag med små nitter på den ene side. 

Funktion uvis.  

Lag L241 

X136/L192 
Bygningskeramik, Tegl, formsten, Ældre middelalder 

(1200-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

En profileret formsten af tegl med dimensionerne 

11x8x24 cm med 3 "halvsøjler".  

Lag L192 

X137/L192 

Sten, Art: kalksten, Udateret-Udateret 

3 stykker profilerede formsten (samme profil) af 

kalksten med en bredde af 8 cm og 8-12 cms længde 

bevaret. på bagsiden ses riller i stenene med 

mørtelrester på.
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Lag L192 

X138/L187 
Sten, Art: kalksten, Udateret-Udateret 

14 profilerede formsten af kalksten og aftryk i mørtel. 

De profilerede stykker har en bredde på 6-8 cm og på 

bagsiden ses riller i stenene med mørtelrester på.

  

Lag L187 

X210 
Kalk, Kalksten, Udateret-Udateret 

1 afslag fra E210 til brug for provieniensanalyse.  
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Tegningslister 
KNV198-1 

Tegning Målest

ok 

Type Beskrivelse Dato Tegner 

T1 1:20 Plantegning Plan 31-07-2014 Karen Bork-Pedersen 

T2 1:20 Plantegning Plan 30-07-2014 Karen Bork-Pedersen 

T3 1:20 Oversigtstegning Plan over fixpunkter 30-07-2014 Karen Bork-Pedersen 

T4 1:20 Plantegning Plan 01-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T5 1:20 Plantegning Plan 05-07-2014 Nanna  Holm 

T6 1:20 Oversigtstegning Plan 05-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

T7 1:20 Plantegning Plan 05-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

T8 1:20 Plantegning Plan 05-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

T9 1:20 Plantegning Plan 05-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

T10 1:20 Skitse Profil/skitse 07-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

 

KNV198-2 

Tegning Målest

ok 

Type Beskrivelse Dato Tegner 

T11 1:20 Plantegning Plan 13-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T12 1:20 Profiltegning Profil nr. 3+4 19-08-2014 Jesper Bork 

T13 1:20 Plantegning Plan 18-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T14 1.20 Profiltegning Profil 21-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

T15 1:20 Plantegning Plan 19-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T16 1:20 Plantegning Plan: L180 25-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

T17 1:20 Plantegning Plan 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T18 1:20 Plantegning Plan 20-08-2014 Jesper Bork 

T19 1:20 Plantegning Plan 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T20 1:20 Skitse Profil/skitse. T20 og 

T26 er på samme 

tegning 

20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T21 1:20 Plantegning Plan 29-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

T22 1:20 Plantegning Plan 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T23 1:20 Plantegning Plan: L225 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 
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T24 1:20 Plantegning Plan 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T25 1:20 Plantegning Plan 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

T26 1:20 Skitse Profil/skitse  T20 og 

T26 er på samme 

tegning 

28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 
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Tegninger 
KNV198-1 og KNV198-2 
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Fotolister 
KNV198-1 

Billed Motiv Beskrivelse Filmtype Dato Fotograf 

1/D1 Oversigt v. afgravning 

Nø-hjørne 

 digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D2 Oversigt v. afgravning 

Nø-hjørne, kridtsten 

 digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D3 Oversigt v. afgravning 

Nø-hjørne, fundament 

 digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D4 Oversigt v. afgravning 

Nø-hjørne, fundament 

 digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D5 Oversigt v. afgravning 

Nø-hjørne fundament 

midtfor 

 digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D6 Oversigt v. afgravning 

Nø-hjørne 

 digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D7 Oversigt v. afgravning 

Nø-hjørne 

 digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D8 Arb.foto Maria  digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D9 Kridtsten m. mærker  digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D10 Maria, arb. foto  digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D11 Kridtsten  digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D12 Kridtsten  digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D13 Arbejdsfoto  digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D14 Oversigt v. afgravning Set fra N digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D15 Oversigt NØ-hjørne af 

felt 

Set fra N digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D16 Afgravning v. 

mindestensfund 

Set fra N digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D17 Afgravning v. 

mindestensfund 

Set fra NØ digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D18 Afgravning v. 

mindestensfund 

Set fra SV digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D19 Afgravning v. 

mindestensfund 

Set fra SV digitalt foto 23-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D20 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 
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1/D21 Oversigt, SØ-hjørne Set fra V digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D22 Oversigt Set fra SV digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D23 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D24 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D25 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D26 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D27 Østerskaller + kalk Set fra N digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D28 Oversigt Ø-del af felt Set fra N digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D29 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D30 Oversigt v. afgravning 

SV-del af felt 

Set fra Ø digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D31 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D32 Oversigt  digitalt foto 27-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D33 NØ-hjørne efter 

afgravning 

Set fra V digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D34 NØ-hjørne efter 

afrensning 

Set fra V digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D35 NØ-hjørne efter 

afrensning 

Set fra N digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D36 NØ-hjørne efter 

afrensning 

Set fra N digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D37 NØ-hjørne efter 

afrensning 

Set fra Ø digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D38 NØ-hjørne efter 

afrensning 

Set fra Ø digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D39 Kridtsten L101 Set fra V digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D40 Kridtsten L101 Set fra V digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D41 Kridtsten L101 Set fra V digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D42 Kridtsten L101 Set fra V digitalt foto 29-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D43 Pigstensbelægning i ø. 

L100 

Set fra Ø digitalt foto 30-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D44 Pigstensbelægning i ø. 

L100 

Set fra N digitalt foto 30-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D45 Pigstensbelægning i ø. 

L100 

 digitalt foto 30-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 
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1/D46 Pigstensbelægning i ø. 

L100 

Set fra V digitalt foto 30-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D47 Pigstensbelægning i ø. 

L100 

Set fra V digitalt foto 30-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D48 Flade (forstyrret) v for 

L101, s for L100 

Set fra V digitalt foto 30-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D49 L101 Set fra V digitalt foto 30-07-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D50 Fundamenter og flade 

syd for træ 

Set fra S digitalt foto 03-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D51 Fundamenter og flade 

syd for træ 

Set fra S digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D52 Fundamenter og flade 

syd for træ 

 digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D53 Arb. foto  digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D54 Tim og Maria arbejder Set fra Ø digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D55 Ø: N-midt flade Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D56 Ø: N-midt flade Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D57 Tim, Maria og Christian 

W.J. 

Set fra NV digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D58 Flade S for L100 

(pigsten) 

Set fra S digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D59 Flade Ø -midt Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D60 Flade Ø-midt Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D61 Tim arbejder på flade Set fra N digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D62 Tim arbejder på flade Set fra N digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D63 Maria arb. foto Set fra Ø digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D64 Tim arb. foto Set fra Ø digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D65 Tim arb. foto Set fra NØ digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D66 Arb. foto Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D67 Ø-flade, s-del Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D68 Ø-flade, s-del Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D69 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D70 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 
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1/D71 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra V digitalt foto 03-08-2014 Nanna  Holm 

1/D72 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra V digitalt foto 04-08-2014 Nanna  Holm 

1/D73 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra SV digitalt foto 04-08-2014 Nanna  Holm 

1/D74 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fraS V digitalt foto 04-08-2014 Nanna  Holm 

1/D75 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra S digitalt foto 04-08-2014 Nanna  Holm 

1/D76 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra SØ digitalt foto 04-08-2014 Nanna  Holm 

1/D77 Arbejdsfoto Set fra Ø digitalt foto 04-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D78 Pigstensbelægning og 

fundament 

Set fra Ø digitalt foto 04-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D79 Ø- flade oversigt Set fra NØ digitalt foto 04-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D80 Ø- flade oversigt Set fra N digitalt foto 04-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D81 Ø- flade oversigt Set fra N digitalt foto 04-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D82 Ø- flade oversigt Set fra NV digitalt foto 04-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D83 Snit  digitalt foto 06-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D84 Snit  digitalt foto 06-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D85 Snit  digitalt foto 07-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D86 Snit  digitalt foto 07-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

1/D87 Snit  digitalt foto 07-08-2014 Tim  Slumstrup Nielsen 

 

KNV198-2 

Billed Motiv Beskrivelse Filmtype Dato Fotograf 

1/D88 N-fundament v. klaok 

overvågning 

Set fra S digitalt foto 10-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D89 N-fundament v. klaok 

overvågning 

Set fra SV digitalt foto 10-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D90 N-fundament v. klaok 

overvågning 

Set fra N digitalt foto 10-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D91 N-fundament v. klaok 

overvågning 

Set fra N digitalt foto 10-08-2014 Karen Bork-Pedersen 



118 
 

1/D92 Fundamentsten (2stk), 

1,52m nede ved udgrav. til 

vejbrønd i Ø-kant af felt 

Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D93 Fundamentsten (2stk), 

1,52m nede ved udgrav. til 

vejbrønd i Ø-kant af felt 

Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D94 Fundamentsten (2stk), 

1,52m nede ved udgrav. til 

vejbrønd i Ø-kant af felt 

Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D95 Fundamentsten (2stk), 

1,52m nede ved udgrav. til 

vejbrønd i Ø-kant af felt 

Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D96 Fundamentsrest, 

forstyrret fundet v. 

kloakovervågningudgrav. 

til vejbrønd i Ø-kant af felt 

Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D97 Fundamentsrest, 

forstyrret fundet v. 

kloakovervågningt af felt 

Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D98 Fundamentsrest, 

forstyrret fundet v. 

kloakovervågning 

Set fra SV digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D99 Lift løft af kunstværker  digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D100 Ø-del af s-felt Set fra Ø digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D101 Ø-del af S- felt Set fra Ø digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D102 Ø-del af S-felt Set fra N digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D103 Teglgulv Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D104 Teglgulv Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D105 Teglgulv Set fra V 

oppefra 

digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D106 Teglgulv Set fra N digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D107 Teglgulv Set fra V digitalt foto 11-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D108 Oversigt felt fra kranlift  digitalt foto 11-08-2014 Jesper Bork 

1/D109 Oversigt felt fra kranlift  digitalt foto 11-08-2014 Jesper Bork 

1/D110 Oversigt felt fra kranlift  digitalt foto 11-08-2014 Jesper Bork 

1/D111 Oversigt felt fra kranlift  digitalt foto 11-08-2014 Jesper Bork 

1/D112 Arbejdsfoto  digitalt foto 12-08-2014 Jesper Bork 
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1/D113 Arbejdsfoto  digitalt foto 12-08-2014 Jesper Bork 

1/D114 S-profil over teglgulv Set fra N digitalt foto 12-08-2014 Jesper Bork 

1/D115 Munkestensgulv og 

brandlag 

Set fra V 

oppefra 

digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D116 Munkestensgulv og 

brandlag 

 digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D117 Munkestensgulv og 

brandlag 

Set fra N digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D118 Munkestensgulv og 

brandlag 

Set fra N digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D119 Munkestensgulv og 

brandlag 

 digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D120 Munkestensgulv og 

brandlag 

Set fra V digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D121 Arbejdsfoto AMJ  digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D122 Arbejdsfoto AMJ Set fra S 

oppefra 

digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D123 Pigstensbelægning Set fra V digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D124 Teglgulv og kridtsten Set fra S 

oppefra 

digitalt foto 14-08-2014 Jesper Bork 

1/D125 Teglgulv og kridtsten  digitalt foto 18-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D126 Teglgulv og kridtsten Set fra V 

oppefra 

digitalt foto 18-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D127 Snit Set fra snit digitalt foto 18-08-2014 Jesper Bork 

1/D128 Snit Set fra V 

oppefra 

digitalt foto 18-08-2014 Jesper Bork 

1/D129 Snit  digitalt foto 19-08-2014 Jesper Bork 

1/D130 Snit  digitalt foto 19-08-2014 Jesper Bork 

1/D131 Snit  digitalt foto 19-08-2014 Jesper Bork 

1/D132 Fundament i sydprofil Set fra N digitalt foto 19-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D133 Fundament  digitalt foto 19-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D134 Fundament  digitalt foto 19-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D135 Fundament  digitalt foto 19-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D136 Kridtsten  digitalt foto 19-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D137 Kridtsten  digitalt foto 19-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 
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1/D138 ARB  digitalt foto 20-08-2014 Jesper Bork 

1/D139 Snit Set fra V 

oppefra 

digitalt foto 20-08-2014 Jesper Bork 

1/D140 Snit Set fra V digitalt foto 20-08-2014 Jesper Bork 

1/D141 Snit Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D142 Snit Set fra S 

oppefra 

digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D143 Snit Set fra N 

oppefra 

digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D144 Snit  digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D145 Snit Set fra NØ digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D146 Fundament og teglgulv Set fra Ø digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D147 Fundament og teglgulv Set fra Ø digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D148 Fundament og teglgulv Set fra Ø digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D149 Fundament og teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D150 S-profil og teglgulv Set fra N digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D151 S-profil og teglgulv Set fra N digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D152 S-profil og teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D153 S-profil og teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D154 S-profil og teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D155 S-profil og teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D156 S-profil og teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D157 S-profil og teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D158 Oversigt teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D159 Oversigt teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D160 Oversigt teglgulv  digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D161 Oversigt teglgulv  digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D162 Oversigt teglgulv  digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D163 Oversigt teglgulv  digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D164 Oversigt teglgulv  digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D165 Oversigt teglgulv Set fra Ø digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D166 Oversigt teglgulv Set fra S digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D167 Oversigt teglgulv Set fra N digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 
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1/D168 Oversigt teglgulv Set fra N digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D169 Oversigt teglgulv Set fra N digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D170 Fundament Set fra Ø digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D171 Teglgulv Set fra N digitalt foto 20-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D172 Teglgulv Set fra V digitalt foto 20-08-2014 Jesper Bork 

1/D173 Teglgulv Set fra V digitalt foto 20-08-2014 Jesper Bork 

1/D174 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D175 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D176 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D177 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D178 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D179 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D180 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D181 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D182 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D183 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D184 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D185 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D186 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D187 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D188 Fotogrammetri teglgulv  digitalt foto 21-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D189 hul i gulv set oppefra Set fra Ø digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D190 hul i gulv  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D191 Hul i gulv set opppefra  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D192 Hul i gulv set opppefra  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D193 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D194 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D195 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D196 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D197 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D198 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D199 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 
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1/D200 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D201 Fundament Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D202 Fundament Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D203 Fundament Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D204 L180, rende Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D205 L180, rende Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D206 L180, med hul Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D207 L180 Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D208 L180  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D209 L180  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D210 L180  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D211 L220 Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D212 L220, L221 Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D213 L213, L220, felt Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D214 L220 m.m. Set fra Ø digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D215 L220 m.m. Set fra Ø digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D216 L220, L221 m.m. Set fra Ø digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D217 Arbejdsfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D218 L220, L221, L213 Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D219 L220, L221, L213 Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D220 L220, L221, L213 Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D221 L220, L221, L213 Set fra SV digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D222 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D223 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D224 Grøft gravet bag L? Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D225 Grøft gravet bag L?  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D226 Grøft gravet bag L?  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D227 Arbejdsfoto, Jesper Set fra SØ digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D228 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D229 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D230 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D231 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 
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1/D232 Maskinen fjerner trærod Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D233 Maskinen fjerner trærod Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D234 L220 m.m. Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D235 L220 m.m. Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D236 L220 m.m.  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D237 L220 m.m.  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D238 L220 m.m.  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D239 Ovn L222 Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D240 Ovn L222 Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D241 Ovn L222, lidt oppefra  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D242 Ovn L222, lidt oppefra Set fra Ø digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D243 Fundament L Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D244 Fundament Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D245 Fundament Set fra V digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D246 Fundament  Set fra NV digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D247 Fundament Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D248 Fundament L213 og L220 Set fra NV digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D249 Fundament Set fra N digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D250 Fundament L220 m.m. Set fra Ø digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D251 Detailfoto Set fra S digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D252 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D253 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D254 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D255 Detailfoto, oppefra  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D256 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D257 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D258 Detailfoto  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D259 Efter først afpilning  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D260 Efter første afpilning  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D261 Efter anden afpilning  digitalt foto 26-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D262 L223 Set fra Ø. 

oppefra 

digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D263 L223, close-up Set fra Ø digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 
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1/D264 L223, Close-up Set fra Ø 

oppefra 

digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D265 Efter fjernelse af L223; 

L225 

Set fra N digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D266 Efter fjernelse af L223; 

L225 

Set fra N digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D267 L225 +L236; efter fjernelse 

af L223 

Set fra N digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D268 L225 +L236; efter fjernelse 

af L223 

Set fra V digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D269 L225 +L236; efter fjernelse 

af L223 

Set fra V digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D270 Arbejdsfoto Set fra N digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D271 Arbejdsfoto Set fra Ø digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D272 Arbejdsfoto Set fra Ø digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D273 Arbejdsfoto Set fra Ø digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D274 Snit Set fra Ø digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D275 Snit Set fra Ø digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D276 Snit Set fra Ø digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D277 Snit  digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D278 Snit  digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D279 Snit  digitalt foto 28-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D280 Snit Set fra Ø digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D281 L233 i fladen Set fra Ø digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D282 L238 mørtellag Set fra Ø digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D283 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D284 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D285 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D286 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D287 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 
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1/D288 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D289 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D290 L234 i fladen mørtel og 

L229 

 digitalt foto 29-08-2014 Jesper Bork 

1/D291 L234 i fladen mørtel og 

L229 

Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D292 L234 i fladen mørtel og 

L229 

Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D293 L234 i fladen mørtel og 

L229 

Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D294 L234 i fladen mørtel og 

L229 

Set fra Ø digitalt foto 29-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D295 L234 i fladen mørtel og 

L229 

Set fra Ø digitalt foto 29-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D296 L234 i fladen mørtel og 

L229 

Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Anne-Mette Jørgensen 

1/D297 Close-up Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D298 Close-up Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D299 Arbejdsfoto Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D300 Arbejdsfoto Set fra Ø digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D301 Arbejdsfoto Set fra Ø digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D302 Arbejdsfoto Set fra S digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D303 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D304 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D305 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D306 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D307 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D308 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D309 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D310 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D311 Arbejdsfoto  digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D312 Formsten i vinduesparti i 

koret, Skt. Nikolajs Kirke i 

Køge 

 digitalt foto 29-08-2014 Karen Bork-Pedersen 
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1/D313 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D314 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D315 Samling af kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D316 Samling af kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D317 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D318 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D319 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D320 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D321 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D322 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D323 Kridsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D324 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D325 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D326 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D327 Flise, ølandskalk  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D328 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D329 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D330 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D331 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D332 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D333 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D334 Kridtsten  digitalt foto 01-09-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D335 Fotogrammetri L222  digitalt foto 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D336 Fotogrammetri L222  digitalt foto 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D337 Fotogrammetri L222  digitalt foto 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D338 Fotogrammetri L222  digitalt foto 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D339 Fotogrammetri L222  digitalt foto 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D340 Fotogrammetri L222  digitalt foto 26-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D341 Fotogrammetri L222  digitalt foto 27-08-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D342 Kridtsten X200  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D343 Kridtsten X200  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D344 Kridtsten X201  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 
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1/D345 Kridtsten X201  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D346 Kridtsten X201  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D347 Kridtsten X202  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D348 Kridtsten X202  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D349 Kridtsten X202  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D350 Kridtsten X203  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D351 Kridtsten X203  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D352 Kridtsten X204  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D353 Kridtsten 205  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D354 Kridtsten E206  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D355 Kridtsten E206  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D356 Kridtsten E207  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D357 Kridtsten E207  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D358 Kridtsten E207  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D359 Kridtsten E208  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D360 Kridtsten E208  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D361 Kridtsten E209  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D362 Kridtsten E209  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D363 Kridtsten 210  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D364 Kridtsten 210  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D365 Kridtsten 211  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D366 Kridtsten 211  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D367 Kridtsten 212  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D368 Kridtsten 212  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D369 Kridtsten 213  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D370 Kridtsten 213  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D371 Kridtsten X214  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D372 Kridtsten E215  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D373 Kridtsten E216  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D374 Kridtsten X217  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D375 Kridtsten X217  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D376 Kridtsten 218  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 
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1/D377 Kridtsten 219  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D378 Kridtsten 220  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D379 Kridtsten X221  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D380 Kridtsten X222  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D381 Kridtsten 223  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D382 Kridtsten 223  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D383 Kridtsten 223  digitalt foto 10-12-2014 Karen Bork-Pedersen 

1/D384 X130, Stjertpotte  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D385 X132, Glas  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D386 X133, Kobber hjerteform  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D387 X111, Kakkel  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D388 X111, Kakkel  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D389 X111, Kakkel  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D390 X112, Rødgods  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D391 X119, Rødgods  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D392 X117, Kridtpibehoveder  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D393 Slettet  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D394 X116, Porcelæn  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D395 X100, Fad  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D396 X122, Fajancefliseskår  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D397 X107, Rødgods  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D398 X130, Stjerpotte  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D399 X110, Kridtpibestilke  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D400 X1 og X18, grifler  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D401 X12, Fingerbøl  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D402 X12, Fingerbøl  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D403 X19, Mønt  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D404 X19, Mønt  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D405 X6, Sortgods skår, 

dekoreret 

 digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D406 X6, Sortgodsskår, bagside  digitalt foto 27-04-2015 Karen Bork-Pedersen 

1/D407 X136, Formsten  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 

1/D408 X136, Formsten  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 
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1/D409 X136, Formsten  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 

1/D410 X137, Kalksten, profileret  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 

1/D411 X137, Kalksten, profileret  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 

1/D412 X137, Kalksten, profileret  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 

1/D413 X137, Kalksten, profileret  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 

1/D414 X137, Kalksten, profileret  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 

1/D415 X138, Kalksten, profileret  digitalt foto 08-06-2016 Karen Bork-Pedersen 
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