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Abstract 

I forbindelse med istandsættelsen af Morten Reenbergs Gård i Stege, hvis ældste del formodes at 

stamme fra den tidligste del af renæssancen, udførtes udvidede prøvegravninger i bygningens gulv. 

Ved afgravningerne fandtes rester af teglstensgulve og en syldstensrække, formentlig tilhørende den 

ældste del af det nuværende hus umiddelbare forgænger. Desuden blev der i bygningens østlige del 

fundet spor af en større terrænregulering, der formentligt henfører til renæssancen. I gårdens 

østlænge udgravedes rester af brolægning, der formodes ældre end den nuværende gårdsplads. 

Endeligt fandtes i forbindelse med anlægsarbejdet en sølvskat fra midten af 1600tallet. 
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Undersøgelsens forhistorie 

I dag fremstår Morten Reenbergs Gård som et trelænget anlæg, hvor den vestlige længe gennemgik 

omfattende restaureringer i 1990’erne. I 1994 blev husets nordfløj nedrevet uden musealt tilsyn, 

men med mulig indblanding fra Plankontoret. Den ældste del af den stående bygning menes at være 

den vestlige del af gårdens syd fløj, der efterfølgende er udvidet mod øst af flere omgange. Den 

nyværende øst fløj menes at stamme fra 1700 tallet, og det er nærliggende at antage, at den er opført 

efter en af de store bybrande Stege blev ramt af i det århundrede.  

Den ældste bygning nævnes i skriftlige kilder fra 1540, som byens præstegård. Hvorvidt den har 

fungeret som sådan inden reformationen, er dog ikke afklaret. Det nuværende navn stammer fra en 

præst, der omkring år 1700 udførte større ombygninger på gården. Allerede i 1980’erne 

udfærdigede arkitekt Peter Bering, fra Varmings Arkitektstue, tegninger, hvori der findes forslag til 

gårdens indretning før Morten Reenbergs tid. 

Idet bygningen, i det aktuelle projekt, gennemgik omfattende renoveringer over jorden, var det 

ejerens ønske at få en tidssvarende isolering af gulvet. I denne forbindelse blev der, i den del af 

bygningen, der ikke tidligere var underlagt afgravninger, afgravet op til en halv meter. Ved lignende 

arbejder i et af bygningens rum i 2003, blev der påtruffet omfattende rester af et teglgulv fra 15-

1600tallet.1 

Det var derfor ønskeligt at afklare, om der i resten af huset var lige så velbevarede kulturlag, der 

kunne afklare stedet og bygningens historie. Det blev besluttet at der skulle foretages en udvidet 

prøvegravning, og ifald der skulle dukke grave eller mere komplicerede anlæg op, skulle der 

foretages en egentligt udgravning.  
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Administrative data 

Udgravningen er foretaget som bygherrebetalt nødudgravning, jf. museumslovens §26, stk. 2, pkt. 

1. Budgettet er sendt til godkendelse 19/7-2013, og godkendelse forefaldt 25/7-2013. 

 

Bygherre: Menighedsrådet Stege sogn, Stege-Vordingborg Provsti, Køng Kirkevej 2, 4750 Lundby 

 

Oldsager og yderligere dokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark under 

Journalnummer KNV00049. Kulturstyrelsens journalnummer 2013-7.24.02/KNV-0022Møntskatten 

er erklæret danefæ af Nationalmusset og opbevares her på den kongelige Mønt- og Medaljesamling. 

 

Yderligere data 

Udgravningen startede 21/8-2013og den indre del afsluttedes 25/10-2013. Eventuelle arbejder 

udenfor afventer stadigt. 

Udgravningsleder var arkæolog Martin Risvig. Derudover deltog Museumsinspektør Birgitte Fløe 

Jensen periodevist, ligesom Museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen periodevist assisterede. 

Ansvarlig leder var Overinspektør Kasper Wurr Stjernqvist. 

Jordkørsel blev foretaget af det tilknyttede entreprenørfirma. 

Idet udgravningen primært foretoges indendørs, spillede vejret ikke nogen større rolle, men det til 

tider mørke indendørsmiljø besværliggjorde fotografering, og mod afslutningen af udgravningen 

også sigtbarheden sidst på eftermiddagen.  

 

Topografi, terræn og undergrund  

Morten Reenbergs Gård er centralt placeret i Steges middelalderlige byrum. Mod nord afgrænses 

den af Dystebro stræde, der er den middelalderlige færdselsåre mellem havn og by. I dag er der et 

stykke ned til havnen, men tidligere siges vandet at have gået helt op til Havnestræde, vest for 

gården. Mod øst ligger Langgade, men en tidligere udgravning på pladsen, hvor Møns Bank i dag 
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ligger, tyder på, at det i middelalderen husede byens torv.2 Mod syd afgrænses grunden af 

kirkegården og kirke.  

Ved det tidligere arbejde i bygningen3 foretoges boreprøver i rum 15, der viste at undergrunden, der 

bestod af ler, syntes at findes 1,65 meter under det nuværende gulv. Samtidigt skrives det, at man i 

rum 17 allerede havde nået undergrund 60 cm under det fjernede gulv. Dette skal, som vi senere 

skal se muligvis revurderes, og at undergrunden snarere er at finde 1,6 meter under det nuværende 

hus. 

 

Målesystem 

Det skønnedes for omfattende at lave et målesystem, der skulle omfatte hele det stående hus, og det 

blev derfor besluttet udelukkende at måle ud fra stående vægge.  

For kote anvendes de indmålte højder, dels på dæksler i gården, dels på gulve, der ikke skulle 

brydes op, fra en tilsendt tegning fra det rådgivende arkitektfirma Lykke + Nielsen.  

 

Udgravningsmetode 

Der tilstræbtes at ligge grøfter af 50-60 cm bredde i hvert rums længde. I det tilfælde, at det skønnes 

nødvendigt, udlagdes endnu en grøft i rummets bredde. I det tilfælde at der syntes at være gulvlag 

af ældre dato, blev disse afdækket i fladen. 

Grøfterne gravedes med skovl, og ifald lag syntes interessante eller fundrige afgraves de delvist 

med ske. Idet der ingen steder skulle vise sig at være lag hvis alder syntes ældre end den allersidste 

del af middelalderen, og majoriteten syntes væsentligt yngre, skønnes det ikke at være 

formålstjenesteligt at solde. Derudover syntes de primært aflejrede lag at være relativt fundfattige. 

Både før og efter fundet af sølvskatten gennemgik to af museets frivillige detektorfolk huset. Flere 

steder, blandt andet på fundstedet for sølvskatten, var det dog besværliggjort af det stående hus, rør, 
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ledninger og tabte skruer og søm. Keramik med kontekst blev indsamlet. Knogler blev, generelt set, 

ikke indsamlet. 

Der blev tegnet en profil i hver grøft, og lagene blev beskrevet. Denne fremgangsmåde blev 

besluttet for at det efterfølgende ville være nemmere at forbinde lagene mellem rummene. Noget 

der ellers ville være svært, især fordi rummene ofte skulle udgraves i den rækkefølge det var muligt 

uden at forstyrre det resterende arbejde på gården, og hvad der desuden var sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt. Ydermere fotograferedes grøfternes profiler og ofte bund. 

 

Figur 1: Huset med angivelse af udgravningsfelter. Rød: Fladegravet. Røde stiplede linjer: 

Udgravningsgrøfterne. Blå: Udgravning 2003. Grøn: Restaureret tidligere, eller berøres ikke her. Digitalisering: 

MR, Museum Sydøstdanmark 2014, på baggrund af nedrivningsplan fra arkitektfirma Lykke – Nielsen. 
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Huset har et samlet gulvareal på omkring 324 m2. Ud af disse er ca. 115 restaureret, og gulvlagene 

bortgravet til det ønskede niveau, uden forudgående undersøgelse (vestfløjen: 84 m2, Rum 10 + 

rum 17: 31 m2). 18 m2 er udgravet ved den tidligere omtalte udgravning i 2003.4 Ved nærværende 

undersøgelse skulle dermed 181 m2 undersøges. Af disse blev 35 m2 undersøgt i fladen(Rum 

14+15, rum 9 og dele af rum 34). I de resterende 154 m2 skønnedes det tilstrækkeligt med grøfter, 

der i alt dækkede ca. 1/3 af arealet, eller omkring 45 m2. For de resterende 111 m2 besluttedes det, 

at arkæologisk assistance ville blive tilkaldt, hvis noget uforudset skulle dukke op, hvilket skete i to 

tilfælde.  

Ingen steder blev der gået markant under det niveau anlægsarbejdet berørte.  

 

Udgravningens resultater 

For placeringen af de enkelte rum, henvises til figur 1 på ovenstående side. 

 

Rum 9 (T1, T3, T16) 

Rummet var, allerede ved udgravningens start, i den østlige del afgravet i fladen, idet der havde 

været en lekablokisolering under det moderne gulv. I denne omgang skulle dog afgraves yderligere, 

og derfor udlagdes der søgegrøfter, hvorved flere gulv- og aktivitetsflader kunne observeres. Derfor 

besluttedes det, at udgrave rummet i fladen. 

I den nord-sydgående søgegrøft observeredes primært 15-20 cm tykke lerlag(K2-5), der kan tolkes 

som gulvlag, der dog må være forstyrrede, idet de nogle steder syntes noget klumpede. Det er også 

muligt, at det i stedet snarere er planering forud for anlæggelsen af de egentlige lergulve. I nordlig 

ende syntes det det dog mere regulært, og var op mod skillevæggen til rum 8 overlejret af et 

smudslag i omkring højde 9,90(K1), der således må være ældre end skillevæggen mellem rum 8 og 

9. I den sydlige ende fandtes en forstyrrelse(K8), der desværre umuliggjorde observationer af 

relationen mellem de påtrufne lag, og den stående bygning: Denne forstyrrelse menes at stamme fra 

udskiftningen af sydfløjens bindingsværksfacede ud mod kirkepladsen, med den nuværende i gule 
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teglsten. Denne er bygget i 1800 tallet,5 og i den forbindelse kunne det også konstateres, at facaden 

var flyttet en anelse mod syd, måske fordi man bibeholdt den oprindelige facade, mens man 

byggede murstensfacaden. I bunden fandtes et sandlag(K6), og under dette et trækulsholdigt 

aktivitetslag(K7). 

De, i den nord-sydlige grøft, observerede lerlag kunne også følges i øst-vest grøften(K15). Over 

denne sås et hårdtstampet lergulv (K14), og over dette igen et egentligt smudslag(K13), der i højden 

passer med K1 fra nord-syd grøften. Idet dette var det mest klare gulvlag, besluttedes det, at dette 

skulle fremgraves i fladen. Over dette fandtes dels et omrodet lerlag, der kunne minde om det, der lå 

under K14(K12), dels et brokkelag(K11), der kunne tyde på, at der efter opgivelsen af K13-K14 er 

sket endnu en planering.  

Efter gravning i fladen:  

Først og fremmest skal det indskydes, at det er beklageligt, at der inden udgravningens start var 

gravet en kloak igennem rummet i nord-sydlig længde. Det var sket umiddelbart forud projektets 

start, i forbindelse med opstillingen af en skurvogn, men dens placering midt mellem 

gulvlaget(K13/K14) og brolægningen (K26) umuliggør desværre en strategrafisk relation mellem 

disse. I det hele taget er rummets helhed noget svært at udrede, ikke mindst i den østlige ende, hvor 

der tidligere er afgravet. I denne forbindelse er profilerne under skillevæggene en stor hjælp.  

Vestligst i rummet fandtes en brolægning, sammensat af meget varierende størrelse sten(K26) med 

en topkote omkring 9,85. Dens østlige afgrænsning syntes reel, idet et gulvlag, der med al 

sandsynlighed er det tidligere omtalte K13/14 et enkelt sted syntes at gå helt op til brolægningens 

østlige side. Det er dog et meget lille stykke, der ikke er ødelagt af kloakken, og et ordentligt 

overblik var ikke muligt.  

I den sydvestlige del fandtes et større hul i brolægningen. Dog syntes en række af mindre sten at 

fortsætte mod syd. Dette kunne være en syldstensrække. Ved et lille snit i denne forbindelse kunne 

det dels konstateres, at brolægningen syntes gravet ned i noget(K38), der kunne være det samme 

lag, der ligger under K13/K14, dvs. K15, men også at der syntes at være en pakning omkring 

stenene i den mulige syldstensrække, der minder om det ler, der er brugt til gulvet K14. Derudover 
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ser der ud til at være et fald i lagene mod vest, hvor brolægningen ikke findes. Fraværet af 

brolægning kan også skyldes sætningsskader, om end dette dog ikke kan erkendes, selv ved 

yderligere afgravning.  

 

Figur 2: KNV00049-F29. Til venstre ses brolægningen(K26), til højre smudsfladen(K13) over lergulvet(K14), og i 

midten den moderne kloak. I toppen af billedet ses desuden de to store, mulige syldsten K27.  SF: S. Foto: MR, 

Museum Sydøstdanmark. 

Altså syntes der en klar deling mellem det vestlige, brolagte del, og den østlige med lergulv. Om 

den brolagte del nødvendigvis skal betragtes som et udendørs areal, er ikke givet. Nordligst i 

rummet findes to store sten (K27), en på overgangen mellem K26 og K13/K14 og en ca. midt i 

rummet, hvor K13/K14 ligger helt op til. Imellem de to syntes at gå en Ø-V forsænkningen i 

lergulvet (K28), ligesom der fandtes et enkelt stolpehul (K29), hvor en nedgravning ikke var synlig. 

Dette kunne tyde på, at gulvet er lagt eller udbedret mens stolpen var i funktion. Ud for denne gik 
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en N-S forsænkning et stykke mod syd (K27), og i forlængelse af dette syntes der at være en 

forsænkning i gulvet, der er tolket som et stenspor, og kan være en del af samme konstruktion.  

Til samme gruppe konstruktioner hører formentligt de to rækker af teglsten (K228), der ligger i et 

N-S forløb i rummets østlige ende. I hvert fald stopper forløbet i samme afstand fra rummets 

nordvæg. 

 

Figur 3: F230. Detailfoto af skillevægsfunderingen K228. Over dette, det mulige spor af skillevæggen, K227. 

Under stenene ses dels sandlaget K231 og aktivitetsfladen K232. SF: S. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark. 

 

I profilen over denne ses desuden rester af en syldstok i form af brunt forgået træ, og over dette ler, 

der er tolket som opfyld, hvor syldstokken er taget op eller rådnet op (K227). Under skillevæggen 

findes et tyndt sandlag (K231), hvorunder der findes trækulsholdige aktivitetslag (K232), der syntes 

at være stort set fladedækkende, brede sig ud over store dele af rummet, og skønnes identisk med 
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K6/K7. Ved fremgravningen i fladen stod det klart, at der under K7/K232 formentligt er en del 

aktivitetsflader (K233, K234, K254 og K255), der dog ikke alle steder er dækket af det ellers let 

genkendelige sandlag (K6/K231). 

Over K13/K14 fandtes i nordprofilen et lerlag, K12, hvorover der igen var et smudslag (K223), der 

spreder sig over både brolægning, lergulv og skillevægsrester. Altså må de indre opdelinger på dette 

tidspunkt være opgivet, hvis ikke der er tale om et helt nyt hus, fx det stående.  

I rummets østlige profil fandtes to sten  (K250), på umiddelbar højde med K27, og den nordligste af 

disse syntes også at kunne indgå i et forløb med disse to, ligesom også K228 stopper i denne afstand 

fra den nordlige skillevæg indtil rum 8. Imellem de to sten i profilen ses ikke nogle tydelige spor på 

egentlige gulvlag. Idet gulvet øst for denne, er udskiftet og moderniseret i 2003, er profilen dog 

også potentielt forstyrret i denne sammenhæng. 

Opsamling og fund: 

Set i forhold til, at der mange steder er udgravet selv ret store flader af primært deponerede lag, især 

smudslaget K13, er der meget få genstande. Det kan fx undre, at der ikke over brolægningen K26 

fandtes et tydeligt smudslag med genstande. Dog skal der alligevel forsøges at drages nogle 

konklusioner. I aktivitetsfladerne i den østre del af rummet, der strategrafisk er de ældste i rummet 

fandtes rødbrændt glaseret keramik, der kan stamme fra middelalderens sidste del (X46 og X40), 

men som i princippet lige så godt kunne være yngre. Herunder rester af en kakkeltype, der efter 

udgravning i rum 8 af formentligt identiske lag, kan dateres til 14-1500tallet. Desværre er dette det 

eneste egentligt daterende materiale. I flere lag, herunder K13 fandtes vinduesglas, der i hvert fald i 

lagene lige over (K12, K223) havde tangmærker i kanten, og således ikke kan være helt moderne.  

Det kan ikke strategrafisk endeligt afklares, om de påtrufne aktivitetsspor er ældre end de stående 

hus, da de er afskåret fra dennes sokkel af sokkelarbejdet i 1800tallet. Med koter på omkring 9,85-

10, stedvist kun ca. 30 cm under det netop opgivne gulv, er det dog ikke helt umuligt. Spørgsmålet 

er, om fraværet af fund og tilstedeværelsen af en del trækul og knogler (køkkenaffald), kan forklares 

ved at det udgravede er den svinesti/melhus, der ifølge ældre optegnelser skulle have været i 

rummet, inden Morten Reenberg overtog gården i 1697. Dermed ville de mulige skillevægge (K27, 

K28 og K228) måske snarere være at regne for båseskillerum. 
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At i hvert fald den midterste sten i K27 ikke kan være ydervæg, tydeliggøres af, at den er helt 

omgivet af K13. Gulvlaget K13 fortsætter under den nordlige skillevæg ind til rum 8, men denne er 

af nyere dato. Den nordlige og den østlige skillevæg syntes tilsyneladende i forbandt, og den lille 

gang (Rum 8), kan dermed være opstået samtidigt med, at mellemgangen (Rum 10) er udvidet til to 

fag. 

 

Rum 8 (T8 og T18) 

Idet rum 8 var et meget smalt rum, hvor overblikket ville blive dårligt skønnedes det ikke 

hensigtsmæssigt at grave i fladen. Det var yderligere styrket af, at jordtransporten væk ville være 

besværlig, samt at dele af rummet allerede var ødelagt af moderne kloakgravning. Derfor udlagdes, 

efter fotoregistrering af fladen, en mindre søgegrøft, beregnet til af afklare de strategrafiske 

relationer omkring udskuddet på syd fløjens nordside.  

Senere blev der dog gravet et snit yderligere i rummet, da der skulle lægges rør under umiddelbar 

anlægshøjde. Denne gravning blev foretaget uden arkæologisk overvågning, men med en 

registrering af profilen efterfølgende. 

Allerede ved afrensningen i fladen, syntes det tydeligt, at udskuddet som forventet er en sekundær 

tilføjelse til den stående bygning. I forlængelsen af syd fløjens nordvæg fandtes en syldsten/sokkel 

række(K84). Ud for den nordlige dør indtil rum 9 sås et sort afsat lag, der formentligt skyldes slid 

på denne del af gulvet efter skillevæggen mod rum 9 er indsat. 

Ved snittet kunne det konstateres, at der under de øverste sten i rækken fandtes endnu et lag, således 

at bygningen ikke blot er rejst på en syld, men har en form for fundering. Syd for syldstensrækken, 

altså inde i huset, ses en nedgravning, der kan være sket i to faser (K79 og K80). Disse syntes at 

afbryde et gulv og et ældre smudslag (K85+K86), samt et lerlag (K81), der måske også er et 

egentligt gulv. Højdemæssigt passer disse lag med K12 (gulv), K13 (Smuds) og K14 (lerlag), om 

end sidstnævnte syntes anderledes i dette rum, og er mindre homogent. 
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Figur 4: KNV00049-F71: Rum 8 inden gravning. I forlængelse af nordvæggen ses en syldstensrække. Ud for 

døren til rum 9, nederst i billedet, ses et smudslag, der formentligt er afsat mens døren var i brug, og altså efter 

skillevæggen er indsat. Set fra Vest. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark. 

Udenfor bygningen, op til K84 fandtes et tykt, fedtet smudslag (K76), og under dette en noget 

fragmenteret brolægning (K77). Nederst i snittet fandtes en kombination af aktivitetslag, der minder 

om de ældste lag i rum 9 (K82 og K83) og påførte planeringsag (K78). Herunder syntes både 

sandlaget K6 og de underliggende aktivitetslag (K7, K233, K234, K254 og K255) at gå igen.  
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Det andet snit i rummet, gravedes umiddelbart øst herfor, op mod rum 10, hvor der ikke blev 

udgravet. Dette andet snit, som ikke er udgravet af arkæologer, indeholdt tydelige, men sparsomt 

fritlagte spor af grundmuret byggeri, strategrafisk, såvel som typemæssigt formentligt fra 

middelalderen.  

 

Figur 5: KNV00049-F262. P 28, Rum 8. Den sparsomt udgravede mur. I bunden er allerede nedlagt et kloakrør, 

og det er således ikke sikkert at muren nødvendigvis stopper her. Set fra Vest. Foto: MR, Museum 

Sydøstdanmark 

Over det nedbrudte murværk fandtes et påført lag (K275), der passer i sammensætning og niveau 

med de lag, der andet steds er tolket som tilførte i forbindelse med anlæggelsen af det nuværende 

hus (Fx K81). Mellem murværket og det påførte lag optræder et tyndt smudslag (K276), der kan 

være afsat i forbindelse med enten nedrivningen af bygningen eller påførelsen af K275. 

Muren selv, en kassemur med kerne (K277) af natursten, brokker og fed, kridhvid kalkmørtel. 

Facaden (K278) ligger mod syd, og består af røde munkesten med tilgængelige mål på 9 x 13 cm. 

Op til muren fandtes dels et nedbrydningslag (K279), dels et lag, der måske er afsat mens muren 

stod, men som dog også indeholder brokker, og derfor også kan være et nedbrydningslag (K280). 

Nederst fandtes et meget heterogent lag med mørtel og brokker, der grundet den begrænsede 

udstrækning er svært tolkbar (K281). Det skal her også indskydes at muren langt fra var så tydelig, 
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og dermed er der enten ramt et hjørne, eller også er den her mere nedbrudt. I denne profil ses en 

større sten og en del mørtel (F262).  

Opsamling og fund: 

I de nederste lag af det første snit (K83) fandtes, som i tilsvarende lag i rum 9 dele af pottekakler 

(X48). Her gav skårene dog et mere komplet billede af kaklens form. Denne tilhører formentligt en 

type, der også er fundet på Falsterbo i Skåne, og her dateres de til 14-1500 årene.6 Disse lag er 

formentlig aktivitetslag forud for byggeriet af den nuværende bygning. Over store områder er de 

dækket af et tyndt, men kompakt sandlag, og således også her. Over disse findes, både her og i rum 

9, flere tykke lerlag, der, sammen med sandlaget, kunne tolkes som planering og byggemodning 

forud for anlæggelsen af det stående hus. Modsat i rum 9, hvor facadearbejdet havde forstyrret 

relationen mellem lagene og den stående bygning, er det her muligt at konstatere, at funderingen 

syntes nedgravet i disse, hvilket dog ikke udelukker at byggemodningen er startet umiddelbart inden 

byggeriet er gået i gang, hvorefter man har nedgravet til den egentlige fundering af rummet.  

Ifald at K13, som er det fladegravede gulvlag i rum 9, er identisk med K85 syntes dette gulv dog 

ikke at have tilhørt det stående hus, idet nedgravningen til dette skærer både smudslaget og det 

ovenliggende. Dog er det muligt, at funderingen, som jo muligvis er sket i to faser (K79 og K80), 

og det først er ved en reparation af sokkelen, at gulvlagene er brudt. 

Ved det østlige snit er det, fordi det går dybere end i det resterende del af rummene, muligt at få et 

indtryk af aktiviteterne, der går forud for de, i fladen af rum 9, udgravede. I det sparsomme felt 

optræder resterne af hvad der formodes at være et middelalderligt murstenshus. Grundet 

udgravningens karakter er det dog desværre ikke muligt at konstatere ret meget andet, end at muren 

har en yderside mod syd, og om vi i rum 9 er indenfor eller udenfor bygningen er umuligt at vide. 

Aktivitetslagene, der fandtes i bunden, både i rum 8 og 9 har dog enkelte steder karakter af 

egentlige brokkelag, og tolkning som nedbrydningslag efter den nedrevne bygning kan ikke afvises. 

I givet fald er nedrivningen sket efter 1400, hvor kaklerne tidligst er produceret. 

 

                                                           
6 Wahlöö 1976, planche nr. 602 
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Rum 14-15, T6-10 

Allerede inden gravning var det muligt at danne sig et overblik over, hvad rummet ville indeholde 

idet rum 14 ved starten var bortgravet ved tidligere gulvarbejde. Dermed kunne en profil mellem de 

to tegnes (T7). Rummene er naborum til det, i 2003, udgravede og således var det forventeligt at en 

fortsættelse, og muligvis afslutning af det her påtrufne teglgulv ville findes. 

 
Figur 6: KNV00049-F85. Teglgulvet K93 i fladen. Midt i billedet ses syldstensrækken K116, i øverste venstre 

hjørne anes den store, flade sten, K97. I øverste højre hjørne, trædestenene, hvis overside ikke varierer stort fra 

hverken teglgulvet eller det stående hus’ sokkel. Den store natursten i midten skønnes næppe relevant for gulvet. 

Bemærk i øvrigt at gulvets nordlige afgrænsning ikke følger det stående hus’ sokkel der ses øverst i midten. Set 

fra syd. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark. 

Dette viste sig da også rigtigt, og under tre yngre lag med umiddelbar relation til det netop fjernede 

trægulv (K88-90), fandtes et teglgulv af sekundært eller fejlbrændte teglsten med et tyndt lerlag 

over (K92-93) og en topkote omkring 10,20.  
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Gulvet var lagt i et gråt sandlag (K94), og under dette igen flere aktivitetslag, hvor flere indeholdt 

både trækul, og rødbrændt ler. Dette taler for, at en varmepåvirkning er foregået på stedet (K95-

K96). Lagene ligger mod nord op til en stor, flad sten, der i første omgang tolkedes som en træde, 

eller sokkelsten for et ældre hus (K97). Sikre relationer mellem denne og teglgulvet kunne dog, i 

første omgang ikke ses, grundet en nedgravning i profilens nordende, formentlig efter anlæggelsen 

af sokkelen på det stående hus (K91). 

Efter fremgravningen i fladen viste flere træk sig. For det første genfindes en N-S syldstensrække 

(K116), der også påtræffes i 2003, og må formodes at have båret en skillevæg, hvor gulvet på begge 

sider dog har været ens. Desuden var det bemærkelsesværdigt at teglgulvets nordlige afgrænsning 

ikke syntes at følge forløbet af den nuværende syd fløjs nordvæg. Den yderste række sten var i 

øvrigt, som i profilen lettere udskredet, med større afstand imellem. Dermed syntes det at stå klart, 

at den afgrænsning der sås i profilen måske var reel, og der ikke nødvendigvis var fjernet noget af 

teglgulvet ved anlæggelsen af den nuværende sokkel. Dermed måtte det formodes at den tidligere 

omtalte flade sten herunder (K97) kan have været syld/sokkel til et ældre hus, som K93 tilhører. 

Derudover fritlægges der i den nordøstre ende af rummet en flade af glatslidte trædesten. Disse med 

en overflade ca. 1-10 cm over teglgulvets(K99), men også kun ca. tilsvarende over den nuværende 

sokkel. Det passer med en fagåbning i det nuværende hus, men kunne i princippet også stamme fra 

en ydre trædesten, tilhørende huset, hvor K93 var gulv, der senere er genbrugt i sokkelsen til det 

stående hus. Sokkelarbejdet forud for udgravningen umuliggjorde desværre strategrafiske 

observationer. I rummet fandtes desuden flere sten, hvis placering ikke tyder på, at de har haft 

funktion af sokkel (K100, K101).7 Disses funktioner er ukendte.  

Idet anlægshøjden var under K93 fjernedes dette delvist. Grundet et ønske om at kunne formidle 

gulvet til et publikumsarrangement et par uger efter, blev der efterladt to skifter. 

Under underlægningen for K93(K94) fandtes to stærkt heterogent lerlag (K95,K108). Det var på 

overgangen mellem disse, at der i 2003 blev påtruffet et kalkgulv. Dette kunne ikke middelbart 

udskilles i fladen i nærværende undersøgelse. Dette kan dog være fordi at det på det relativt lille 

                                                           
7 Bemærk at der er sket en fejl i nummereringen. Stenene der i den originale T9 anføres som K101, er i virkeligheden 

K102 
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areal er blevet overset. I hvert fald ser det i profilen (T10) ud til, at det er fra dette niveau 

skillevæggen K116 er anlagt. Over stenene i denne ses formuldede rester af træ. En 

sammenstyrtning, der formentligt hænger sammen med fjernelsen eller formuldningen af 

fodremmen til skillevæggen. Under disse lag igen findes der en hel række svært tolkbare lag, der for 

en væsentlig del, kun er meget begrænset udgravet i fladen. Nogle kan dog være fundering forud for 

skillevæggen K116.  

Nederst i den østlige side fandtes dog endnu et teglgulv (K113). Dette var dog meget stærkt 

nedbrudt, muligvis plyndret, og i profilen var der, på ca. samme niveau (9,95 m over DNN) rester af 

et lergulv (K115). I det resterende fladeniveau har jeg på tegningen anført K95, men spørgsmålet er, 

om det ikke snarere er K115, der her er fremgravet. Der blev forsøgsvist anlagt en balk under K116, 

som dog ikke syntes tolkbar (se F103) og derfor fjernedes. 

 

Figur 7: KNV00049-F116. Den nordvestre del af rum 14. Midtfor ses teglgulvet K119, og til venstre herfor 

syldstensrækken K101. Set fra øst. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark. 

I fladen fremgravedes desuden fortsættelsen af den stenrække (K97), der konstateredes ved den 

nordlige afgrænsning af K93. Denne fortsatte mod øst (K102), og er klar mulig at udskille fra 

funderingen til det stående hus. Topkoten for disse er omkring 10 m over DNN, og en sammenhæng 
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med også det nederste teglgulv kan ikke udelukkes. Ved en oprensning af rummenes vestende, der 

tidligere var bortgravet, fandtes dog endnu en rest af et munkestensgulv (K119). 

I første omgang blev det taget for at være K93, og blev derfor tegnet på denne tegning (T8). En 

måling af gulvets topkote til omkring 10 over DNN tyder dog snarere på, at de er tilhørende K113. 

Idet sten fra syldstensrækken K101 også er synlige her, og K119 har tydelig relation hertil kan man, 

hvis man antager det er rigtigt at K119 er lig K113, konkludere at både K93 og K113, og alle lagene 

herimellem tilhører samme, ældre hus på grunden.  

Opsamling og fund: 

I de øverste lag i rummet fandtes mindre stykker keramik, som må være deponeret, formentligt i 

forbindelse med det netop fjernede trægulv. 

I laget lige over K93, og formentligt afsat mens gulvet var i brug fandtes også keramikskår. De er 

desværre svært daterbare, men her fandtes dog et skår af det, der formentligt er jydepotte. Dermed 

er en datering før 1500 udelukket. Denne antagelse styrkes yderligere af det resterende 

fundmateriale. Imellem de to gulve fandtes store mængder kakkelfragmenter af ikke mindre end tre 

forskellige typer, der dog sagtens kan tilhøre den samme ovn. Dels fandtes samlet i K95, 8 

fragmenter af en grønglaseret, kvadratisk kakkel med akantusslyng og agerntryk. Det har ikke ladet 

sig gøre at finde en overbevisende parallel til motivet, men fremstillingsmetoden syntes at henføre 

til 1500 tallets første halvdel.8 Ydermere fandtes, fordelt på adskillige lag mellem de to gulve, 

fragmenter af mindst 2 medaljon kakler, der i motiv er identisk, men her findes både grønne og gule 

fragmenter. En klar parallel til motivet findes fra København, desværre udateret. Her er den dog 

anført som en forgænger til de senere så anvendte medaljonkakler, der vinder frem fra slutningen af 

1400-årene.9 Hvis det antages at de to kakkeltyper, der stratigrafisk findes i samme lag, oprindeligt 

stammer fra den samme ovn, vil en datering i 1500tallets første halvdel syntes rimelig. Forudsat at 

kaklerne faktisk har været i brug, er det desværre ikke muligt at datere lagenes opståen, idet en ovn 

formentligt har kunnet stå i en længere årrække inden nedrivning, og deponering. Dog kan det 

øverste teglgulv, K93, ikke være lagt før midten af 1500 tallet, da det forsegler kaklerne fra dette. 

                                                           
8 Kristiansen 2002, s. 263 

9 Liebgott 1972, s. 17 
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Fordelingen af kakler over store dele af de mellemliggende lag taler for at ovnen har været i brug i 

rummet, måske i forbindelse med  det første teglgulv. Idet kaklerne blandt andet ligger i det lag, 

hvorfra skillevæggen, der syntes at høre sammen med det i 2003 påtrufne kalkgulv, er anlagt i, må 

den nedbrydelse således også være sket inden anlæggelsen af kalkgulvet (se T10). En sammenhæng 

med munkestensgulv K113/K119 er dermed oplagt, og en nedlæggelse samtidigt med denne kan 

ikke udelukkes. I smudslaget over K119 fandtes et stjertpotteskår, der ikke syntes at modbevise 

denne datering.  

I hvert fald i det øverste teglgulv fandtes formsten, formentligt fra dør eller vindueskarm. Ved 

nedrivelsen af balken, fandtes endnu et formsten i bunken, og må hidrøre fra et af de to teglgulve, 

hvor K93 er mest sandsynligt. Dette syntes at henføre fra en vinduesstav. Grundet nærheden af 

Stege kirke er det naturligvis nærliggende at stenene kommer herfra. Dog syntes tilstedeværelsen af 

rester af middelalderligt murværk i rum 8 at indikere, at der ved middelalderens afslutning kan have 

stået flere teglstensbygninger i området. 

Stort set alle anlægsspor i rummet må påregnes at komme fra den samme forgænger af huset, kun 

overlejret af et sandet lerlag (K90), der formentlig stammer fra det nuværende hus, idet det 

umiddelbart overlejrer nedgravningen til dettes sokkel. Forgængerens nordvæg løber ikke helt 

parallelt med det nuværende hus. Formentligt har huset ret hurtigt, hvis ikke fra starten, fået lagt et 

teglgulv af genbrugte munkesten. Måske er der også i denne fase bygget en kakkelovn med 

kvadratiske grønne og gule kakler, der, sammen med teglgulvet taler for en status i den højere ende 

og et byggetidspunkt i første halvdel af 1500 tallet. På et tidspunkt opgives teglgulvet, og syntes at 

være blevet delvist plyndret, måske samtidigt med at ovnen er nedbrudt. Herover anlægges, 

formentligt stadigt i samme hus et lergulv med kalk over, og en rumdeling i nord-sydlig retning. 

Mens denne skillevæg stadigt står, opgives kalkgulvet til fordel for det øverste munkestensgulv. 

Over dette igen optræder et tyndt lerlag, hvor der i 2003 observeredes mulige rester af en 

træbelægning. På et ukendt tidspunkt opgives huset til fordel for det nu stående. Her graves 

sokkelen formentlig, hvorefter det de underliggende lag forsegles med et lerlag. 

 

 

 



20 

Rum 18 + 19, T4 og T17 

I rum 18 og 19 gik udgravningen forud for fjernvarmenedlæggelsen. Dette betyder, at dybden er 

noget større end det, der blev ødelagt ved gulvarbejdet. Det betyder dog også, at grøfternes forløb til 

dels er udstukket af fjernvarmegravningens ønske. 

Der blev udlagt en øst-vest orienteret grøft, som mod vest gives et knæk mod syd (T4). 

Øverst fandtes spor af aktiviteter, der skønnes at have gøre med det stående hus. Herunder gulvlag 

(K40 og K46) og mulige rester af en ovn eller et ildsted (K52-52). Sidstnævnte er overlejret af de 

yngste gulve, men gravet ned i de underliggende lag.  

Under de yngste kulturspor fandtes nogle usikre gulv- eller planeringslag (K47-K48 og K55). 

Hvorunder der igen findes nogle meget markante planeringslag, bestående næsten udelukkende af 

fed, kompakt ler (K42-K44). Tilsammen er lerlagene op mod 40 cm. Tykke (fra ca. 9,95 over DNN 

– 10,30 over DNN) og fraværet af aktivitetslag imellem tyder på, at de alle er lagt på af en omgang. 

Både de øverste, gulv eller planeringslag, og de nederste, tykke planeringslag skæres af flere 

funderinger til senere forsvundne vægge. I midten fandtes en mindre n-s gående fundering til en 

skillevæg eller lignende, bestående af hovedstore sten (K50). I første omgang blev den taget som 

havende en relation til ovnen eller ildstedet. Noget, som dog ved nærmere eftersyn ikke er 

strategrafisk muligt, idet nedgravningen til denne skærer K46, der igen overlejrer K50. To meget 

kraftige nord-sydgående fundamenter, der syntes parallelt forløbende med omtrent tre meter 

imellem, kunne meget vel være sammenhængende (K49 og K51), idet de både i top og bundkote 

syntes at stemme overend. Begge har op til torso store sten, pakket med både mindre sten og ler, og 

syntes i også dette henseende at minde om hinanden. 

I bunden af størstedelen af grøften ses der, i omkring kote 9,95 et primært deponeret kulturlag 

bestående af trækul og ler, hvor fraværet af rødfarvning af leret taler imod et egentligt brandlag. 

I den vestlige ende, op mod det nuværende teknikrum fandtes flere funderinger, hvis strategrafiske 

sammenhæng syntes svært tolkbar. Nederst ses store natursten (K56), der må formodes at have båret 

den væg, hvis afhuggede facade, stadigt kan ses i den stående mur herover. Det nuværende 

teknikrum, har formentligt tidligere fungeret som et mindre køkkenrum, og den daværende østvæg 

har på dette tidspunkt stået lidt længere mod øst. Nedgravningen gennem planeringslagene, er i den 

tegnede profil meget svær at udrede, grundet sammenfald med K51, men i modsatte profil syntes 
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den mere klar. Over denne blev i fladen observeret et øst-vestgående forløb af mursten, der kan 

have båret en forgænger til den nuværende skillevæg mellem rum 18-19 og rum 17.  

  

Figur 8: KNV00049-F49. Vestligste ende af profilen. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark. 
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Rum 18 – ”Teknikrummet”, T17 

Grundet koncentrationer af meget store kampesten, der kunne konstateres op til teknikrummets 

østvæg fravalgtes i første omgang udgravning af dette. Ud over, at det grundet de mange sten ville 

blive svært at danne sig et overblik i det ca. to kvadratmeter store rum, var der allerede inden 

udgravningens start en del rørarbejde, og det skønnedes at en del af disse ville have forstyrret de 

underliggende lag. Da det egentlige anlægsarbejde i rummet startedes, var det imidlertid her, 

udgravningens mest betydningsfulde fund gjordes. 

 

Figur 9: KNV00049-F234. Teknikrummet efter fundet af skatten, og første afklarende oprensning. Det kan ikke 

endeligt afklares, hvorfra skatten kom, men et af de to fordybninger i leret ved siden af den store sten centralt i 

billedet, ville være et bud. Set fra nord. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark 

I rummet fandtes nemlig, ifølge håndeværkerne i et enkelt spadestik, i omegnen af 150 sølvmønter 

af høj lødighed fra 1600 tallets midte. I første omgang blev det tolket som et skattefund fra 

svenskerkrigene 1658-60, hvor Møn var skueplads for en del krigshandlinger. Efter nærmere studier 

af mønterne skulle det dog vise sig, at der formentligt stikker andet bag nedgravningen.   

Først skal der dog ses kort på skattens strategrafiske placering. Efter udgravningen heraf udlagdes et 

snit op til sydmuren i rummet. Håndværkerne kunne ikke med sikkerhed sige, hvor skatten var 

kommet frem, og idet der ikke, efter rensning i fladen fandtes nogen tydelige nedgravninger, 
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besluttedes det, at et snit op af muren som et minimum ville give et overblik over rummets 

stratigrafi (T17). I første omgang blev profilen lavet så langt ude i rummet som muligt, senere blev 

den afgravet lidt, for at se, om det umiddelbart observerede, kunne følges ind i profilen. Øverst 

fandtes lag af nyere dato, der syntes at forsegle ældre bebyggelsesspor (K257-258, K271). Disse må 

anses for planeringslag i forbindelse med det stående hus, hvilket dog nok er gældende for mange af 

lagene i dette rum. Under disse fandtes i østlig ende nedgravning til det, der formentlig er 

funderingen for den mur, der skønnes at have været forgænger for den nuværende østvæg i 

teknikrummet (K259-K261), eller alternativt ved anlæggelsen af den nuværende østvæg. 

Stratigrafisk ældre end denne, fandtes i vest en anden nedgravning (K263), der i første omgang 

tolkedes til at kunne have været nedgravningen til skatten. Efter anden afrensning, hvor den stadigt 

var synlig, syntes det dog lige så sandsynligt, at den snarere er nedgravningen til K266, der 

formodes, dengang som nu at bære skorstenen i teknikrummets sydvesthjørne. Yngre end den 

vestlige nedgravning, men skåret af den østlige fandtes et løst sandlag (K269-270), der kunne være 

underlægning for et tidligere gulv i teknikrummet. Begge disse fundamenter er nedgravet i et fedt 

lerlag (K264-265), der i sammensætning minder om tilsvarende i den resterende del af rum 18-19. 

Her fandtes også under dette, i omkring niveau 10 over DNN, trækulsholdige kulturlag, der er under 

anlægshøjde. Dermed kan skattens stratigrafiske relationer ikke endeligt bestemmes, men idet den 

flade der kunne konstateres ved afrensningen er identisk med K264-265 må skatten enten være 

nedgravet heri, eller, mindre sandsynligt, anlagt ovenpå.  

Fund: 

Lagene var som udgangspunkt meget fundfattige. Især de tykke planeringslag af ler indeholdt ikke 

et eneste fund. I nedbrydningslaget fra den bygning, der har stået over K49 fandtes lidt yngre 

keramik, herunder et kridtpibe fragment, der i hvert fald giver en post quem datering for 

nedlæggelsen af denne bygning til efter 1600. Nederst i grøften, i de trækulsholdige lag fandtes 

enkelte dyreknogler, en formodet klinknagle og større skår af rødgods, beklasket med pibeler. En 

type, der kunne være fransk eller hollandsk import fra 1500tallet. 

Skatten:  
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Det følgende er i høj grad midlertidigt, og tilbagemelding fra Mønt- og Medaillesamlingen afventes. 

Skatten bestod af sammenlagt omkring 155 sølvdalere, med en samlet vægt mellem 3,5 og 4 kilo 

sølv. Ifølge pressemeddelelsen10 fra umiddelbart efter fundet, er den foreløbige vurdering, at 

mønterne stammer fra tidsperioden 1543-1655, og de hidtil tre yngste mønter er alle slået i året 

1655. Flere af mønterne er sammenkittede direkte oven på hinanden, og idet der ikke blev fundet 

anden spor af beholder for dem, er det nærliggende at antage, at de har været opbevaret i ruller af 

enten læder eller stof, der senere er forgået.  

Idet nogle af mønterne dog er sammenkittede og dermed delvist ulæselige, kan det dog ikke afvises 

at yngre mønter skulle dukke op, og dermed igen muliggøre en anden tolkning end den nuværende. 

Mod en tolkning som krigsnedlæggelse taler desuden, at mønterne næsten alle er dalere og kun 

enkelte halvdalere. Der findes dermed ikke hverken mindre valuta eller andre værdigenstande, som 

ellers er typiske for skatte nedlagt i krigstid, når ejeren står overfor umiddelbar fare.  

Idet mønterne er rent sølv, var det for datidens mennesker ligegyldigt hvor de blev slået, og 

mønterne vandrede via handel over store afstande. Derfor er skattens geografiske sammensætning 

også meget stor. Der er mønter fra hele Skandinavien, fra flere steder i det nuværende Tyskland, 

Østrig, Polen og endda så langt væk som Transsylvanien. 

Med en formentlig slutdatering på 1655, og en sammensætning, der ikke tyder på krigsnedlæggelse, 

er skatten nok snarere at tolke som en opsparing. Ved offentliggørelsen af dette årstal blev udgraver, 

af Hans Ole Petersen fra Lokalarkivet på Møn, gjort opmærksom på, at netop i dette år hærgede 

pesten Stege by. I denne forbindelse afgik ikke mindre end to præster og en kappelan (hjælpepræst) 

ved døden. Idet gården på denne tid var præstegård, er det nærliggende at en af disse kunne være 

den oprindelige ejer af skatten. Det drejer sig om præsten Anders Pedersen Hegelund. Han var 

tidligere rektor og søn af biskoppen i Ribe og præst i Stege fra 1638 til 1. juli 1655, hvor han døde 

af pest. Hegelunds afløser, Hans Jensen Jersin, kom til Stege en måned senere. Men allerede 16. 

september samme år døde han også af pest. Jersins far skulle senere også blive Biskop i Ribe. 

Kappelanen, som også dør det år, og har været i byen siden 1642 hedder Anders Pedersen Mincke. 

Da både Hegelund og Jersin, med fædre på Ribes bispestol, begge tilhørte samfundets elite, er en af 

disse nok en meget sandsynlig ejer af skatten. Hegelund har på nedgravningstidspunktet været præst 

                                                           
10 Afsnittet om skatten er i høj grad forfattet ud fra pressemeddelelsen 
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i byen 17 år, mens Jersin først er kommet til samme år. Et kvalificeret bud på en ejer ville dermed 

blive Anders Pedersen Hegelund, der i givet fald har mange år til at opspare og deponere skatten, 

selv om både Hans Jensen Jersin, og for den sags skyld Anders Pedersen Minke, kunne være 

formuende og ejer af skatten.   

Opsamling: 

Den første erkendte aktivitet er kulturlagene i bunden. Deres karakter tyder på primært afsatte 

kulturlag og deres topkote omkring 10 over KNN, svarer nogenlunde til resterne af det nuværende 

hus’ forgænger i det tilstødende rum, 14+15. Det samme gør dateringen af de få fund i laget, hvor et 

enkelt større keramikskår syntes at henføre til 1500tallet. Over disse lag var både ude i rummet, og 

inde i teknikrummet, helt op til væggen indtil rum 14+15 op til 40 cm tykke, næsten homogene 

lerlag, hvis eneste mulige tolkning er et større planeringslag, som snarere har karakter af egentlig 

terrænregulering. Skatten er med alt sandsynlighed gravet ned i disse lag, hvilet betyder, at de må 

være tilført imellem engang i 1500tallet og 1655. Gravet ned i disse fandtes derudover flere 

fundamenter eller sokler. De to kraftigste af disse(K49 og K51) syntes at være parallelle og kunne 

bære den samme bygning. Over disse fandtes det, der tolkes som aktivitetsspor, dels efter den 

bygning soklerne har båret og nedbrydningen heraf, dels efter aktiviteter i det stående hus.  

Da Morten Reenberg overtager gården består den nuværende sydfløj kun af tolv fag, og er dermed 

formentligt afsluttet vest for Rum 18-19. Derimod lå der op til denne, øst herfor, en tidligere østfløj, 

hvis gavl vendte ud mod kirkegården. Denne nedrives ved Reenbergs restaureringer i år 1697-99, 

og sydfløjen forlænges med fire fag mod øst, hvilket passer med den nuværende østvæg i rum 19, 

op mod rum 20. Det er muligt, at de to parallelle fundamenter skal ses som spor af den ældre, 

nedrevne østfløj. I givet fald er der dog kun tale om en bygning på omkring tre meters bredde, hvor 

funderingen er endog særdeles kraftig, især for en bygning med denne bredde. Ifald dette dog er 

tilfældet må det nuværende teknikrum desuden forventes at have en hvis alder, og måske endda 

have været som udbygning på huset inden Morten Reenbergs ombygninger. Intet i de 

tilbageværende oprindelige syd og vestmure taler herimod, idet de ser ud til at være sat af genbrugte 

munkesten i tilnærmelsesvist krydsskifte.  
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Den store terrænregulering kunne være sket inden anlæggelsen af den ældste fase af det nuværende 

hus. Idet både ildhuset og den mulige ældre østfløj er gravet herned i, må anlæggelsen af disse være 

sket herefter, muligvis dog uden der nødvendigvis er gået ret lang tid. Herfor taler, at der ingen 

steder syntes at være tilkommet større mængder af lag. En afgravning af eksisterende lag inden 

anlæggelsen af den nuværende forlængelse på Morten Reenbergs tid kan dog ikke udelukkes.  

 

Figur 10: KNV00049-F252. Udsnit af teknikrummets sydmur. Direkte oven på 

sokkelstenene ses munkesten i tilnærmelsesvist krydsskifte. I midten med et muligt 

sekundært hul udfyldt med flensborgsten. Set fra syd. Foto: MR, Museum 

Sydøstdanmark. 
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Rum 21+22(T11) 

I rummet udlagdes både en øst-vestgående grøft, samt en nord-sydgående. Sidstnævnte lagdes i 

rummets vestligste ende, i forhåbning om, at en eventuel forbindelse mellem de to nord-sydgående 

fundamenter i naborummet kunne erkendes. Dette lod sig ikke gøre, og det må derfor antages, at 

denne, hvis den findes, er i rum 19s sydside. Ellers minder den overordnede stratigrafi om den i de 

tilstødende rum. Øverst ses yngre aktiviteter, formentligt henførende fra det nuværende hus (K120). 

Mod syd ses dette brudt af de seneste sokkelarbejder. Under dette desuden en nedgravning fra 

tidligere sokkelarbejder (K125), formentligt i forbindelse med opførelsen af murstensfacaden, som 

også sås i rum 9. Umiddelbart under de nyere lag ses der, som i de tilstødende rum, 40-50 cm dybe 

tykke, næsten homogene lerlag (K121-K123). Nederst i snittet ses mørke kulturlag, der er mere 

primære i sin karakter end de overliggende, der har karakter af terrænregulering og bevidst påført 

jordarbejde (K124). 

Øst-vest snittet følger i store træk samme 

mønster. Dog afbrydes de tykke opfyldslag her af 

en syld eller sokkel (K126), formentligt fra en af 

de to tidligere omtalte forlængelser af den 

nuværende sydfløj. I hvert fald passer syldens 

placering med taphuller i skillevæggen mellem 

rum 21 og 20.  

Øst for dette fandtes rester af et teglgulv (K129, 

K130), der både i snit og flade tydeligvis havde 

sat sig., for senere at blive overlejret af yngre 

gulve, der også har sat sig (K140). Under 

teglgulvet fandtes tykke lag af ler og sand, der 

muligvis kan ses som samme handlinger som den 

resterende terrænregulering under denne ende af 

huset. I hvert fald fandtes der umiddelbart under, 

også her primære og meget trækulsholdige lag 

(K137-K139). 

 

Figur 11: KNV00049-F135: Sylden K126 ud for 

taphuller i væggen ind til rum 19+20. Set fra syd. 

Foto: Martin Risvig, Museum Sydøstdanmark. 
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Opsamling og fund: 

Som for de resterende rum i denne ende findes der i bunden nogle sorte aktivitetslag. I et af disse 

fandtes skår af pottekakkel, (X73/K137). Skår af mindst to forskellige kakler, der afviger i farve, 

men ikke særligt i den erkendte form, og sagtens kan stamme fra samme kakkelovn, og måske 

endda blot er variation indenfor samme brænding. Fire skår fra indvendigt brunglaseret pottekakkel. 

3 store sammenhængende stykker af siderne, således at formen kan ses. Absolutte paralleller er ikke 

fundet, men der findes en lignende fra København, omkring år 1500.11 Den tidligere omtalte fra 

Skåne, dateret til 14/1500tallet12 og en fra Stockholm, dateret omkring 1550.13 Altså er det 

nærliggende, at der her er tale om lag, nogenlunde tilsvarende i tid til husets forgænger, påtruffet i 

rum 14+15.  

Dog fandtes der øverst i rummenes lag desuden en større, meget sammensat samling af skår. 

(X72/K140) 31 stykker indvendigt brunglaseret rødbrændt stjertpottegods. Flere med kraftige 

drejeriller på ydersiden. En del formentligt hidrører fra samme kar. Både rand og tæer imellem. 

Flere af skårene er på ydersiden sekundært brændt. 2 Pibelerdekorerede polykrome skår af 

rødbrændt fad. 1 Grønglaseret rødbrændt fragment af noget, der kunne være en kakkel tilsvarende 

X50 fra rum 14+15. 1 udvendigt glittet bugskår med lodrette indpressede riller, jydepotte. Den store 

sammensætning kunne tale for, at de muligvis henfører fra jord, opgravet andetsteds på grunden, der 

kunne forklare kakkelskår tilsvarende dem i rum 14+15, som fandtes både over og under de tykke 

planeringslag. For teglgulvet gælder, at der ikke er noget der taler imod, at det skulle være  fra den 

stående bygning, men det er også muligt, at der inden dennes forlængelse øst for K126 har ligget en 

ældre bygning med et teglgulv. 

 

 

 

                                                           
11 Liebgott 1972 s. 7 

12 Wahlöö 1976, planche 602 

13 Wahlöö 1976, planche 649 
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Rum 20+23(T5) 

Rummene her blev, som for naborummet gravet forud for rørlægning. Dette betyder, at det er gravet 

hvor disse rør skulle ligges, men også, at der er gravet lidt dybere, end den egentlige anlægsdybde 

for gulvarbejdet. Udgravningen i rum 20 var meget lille, og belysningen sparsom. 

Øverst i rum 23 ses nyere gulvlag og smudslag.(K61, K62). En tilknytning til det stående hus kan 

hverken be - eller afkræftes. Umiddelbart under disse fandtes, som i de tilstødende rum, et tykt 

lerlag, der formodes at henføre fra en større terrænregulering(K58). Nedgravningen er mod øst, 

næsten ude ved sydfløjens nuværende østvæg skåret af en nedgravning med hovedstore sten, der 

kunne være en tidligere fundering til en bygning, eller alternativt en tidligere østafslutning af 

sydfløjen. Både de yngre gulvlag og planeringslaget er skåret af yngre fundamenter af teglsten, der 

måske skal ses som en tidligere ruminddelingen af denne ende af bygningen. For det ret markante 

munkestensfundament (K64, K65) gælder, at det syntes ret dybt for en almindelig skillevæg. At det 

dog ikke fandtes i rum 21 syd herfor, taler imod, at det skulle have båret en ydervæg. Ind imod rum 

20 ses det, der i første omgang blev tolket som en større nedgravning (K73), med en del forskellig 

fyld i, herunder et lag af munkesten (K68, K69). Dette skal formentligt ses i sammenhæng med det 

dårligt bevarede gulv i naborummet (K129, K130). Efter at have set profilen der, syntes det mere 

sandsynligt, at der her har været nogle lag her, der har sat sig, og K73 med fyld således ligesåvel 

kan være at regne for udbedringer af lag under, der har sat sig, end som en egentlig nedgravning. 

Længst mod vest skæres lagene af et fundament, K75, der i første omgang blev taget som en 

skillevægsfundering, men som måske snarere skal ses i forbindelse med K126 i rummet syd herfor, 

og således en ældre østvæg for det nuværende hus inden østforlængelsen. Nederst fandtes et 

trækulsholdigt lag (K59), der kunne ligne tilsvarende under planeringslagene i resten af denne ende 

af huset.  

Fund og opsamling: 

Begge rum var forholdsvist fundtomme. Dog fandtes der, med et usikkert tilhørsforhold et enkelt 

rødbrunt glaseret stjertpotteskår i planeringslaget(X63). Fra det ene af teglstenssoklerne(K64-65) 

fandtes et uglaseret skår(X65),  der trods kalkmørtel og genbrugte munkesten daterer den 

formodede skillevæg til relativ nylig.  
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Rummets strategrafiske opbygning minder om den resterende del af bygningen. Den eneste 

afvigelse er nedgravingen eller sætningsudbedringen, K73, der desværre grundet de besværlige 

udgravningsforhold i rum 20, er svært at endeligt udrede. 

 

Opsamling, sydfløjen 

Fløjens vestende skønnes at være bygningens ældste, og det er da også umiddelbart under gulvet 

her, at bygninglevnene er ældst. I rum 8 og 9 fandtes lergulve, der må formodes at stamme fra 

bebyggelse forud for det stående hus. I denne forbindelse må den dårligt bevarede mulige 

syldstensrække, brolægning og gulvlag i rum otte formentligt stamme fra et hus, hvis nedlæggelse 

kan hænge sammen med opførelsen af den ældste fase af det nuværende hus, i 1500 tallets første 

halvdel. Til samme periode, og måske endda samme hus, hører de forholdsvist velbevarede 

teglgulve og syldstensrækken i rum 14+15. Dette hus har næsten samme orientering som det 

stående, men ikke helt, og idet 2003 udgravningen afslørede, at teglstensgulvet strakte sig ret langt 

mod syd er det nærliggende, at huset også i denne retning har haft en betragtelig udbredelse, der 

næsten eller helt tilsvarer det stående. Kakkelovnsfragmenterne i rum 14+15 vidner, ikke 

overraskende, om, at selv om vi stadigt ikke kan vide om grunden, også inden reformationen, 

husede kirkens præst, må der dog være tale om højstatus beboelse. Bygningen med teglgulvet har 

på et tidspunkt fået et nyt gulv, og man må næsten antage at nedlæggelsen af huset hænger sammen 

med opførelsen af det nu stående, noget der måske kan dateres ved en datering af de udtagne 

dendroprøver af det stående hus(X81-83).  

I den østlige ende af det stående hus, er de hovedparten af de udgravede elementer, som nævnt, 

formentligt  af væsentlig yngre dato. Dette skyldes, at der er sket en større terrænregulering, hvor 

store mængder næsten rent ler er tilført. Dette kunne være samtidigt med, at man anlægger den 

ældste fase af det stående hus. De flere steder påtrufne, primære kulturlag, der findes umiddelbart 

under disse planeringslag passer nogenlunde i højde med husresterne i fløjens vestende, omkring 10 

meter over DNN. Ydermere syntes kakkelfragmenter fra de nederste kulturlag i rum 21+22 at 

stemme typologisk overens med ditto i lagene mellem de to teglgulve i rum 14+15. I fladen, såvel 

som i de øverste lag i rum 21+22 fandtes lignende kakkelskår, og det er således yderligere 

sandsynliggjort at  de tykke planeringslag er tilført i samme periode, som husets forgænger er 

nedlagt.  
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I rum 18+19 fandtes en del bygningsrester. Startende fra vest findes fundamentet af det, der 

formentligt er resterne af det nuværende teknikrums tidligere vestvæg. Det har formentligt været en 

tilbygget munkestensbygning, og en funktion af ildsted er nærliggende. Muligvis samtidigt med 

denne, har der stået en bygning på de to n-s fundamenter i samme rum. Der kan her være tale om 

den oprindelige østfløj, der var forgænger for den nuværende, således forskudt lidt ind på grunden 

mod vest, og formodes at have stået indtil Reenbergs ombygninger i 1600 tallets slutning. 

Vest for den tidligere østfløj fandtes flere konstruktioner på tværs af hele huset. Først og fremmest 

et fundament, der må formodes at have været den tidligere østgavl i det nuværende hus, inden dette 

blev forlænget med flere fag mod øst. Derudover fandtes rester af et munkestensgulv, der har sat 

sig. Som nævnt er der ikke nødvendigvis noget, der forhindrer at dette skulle henføre fra det stående 

hus. Dette forudsætter dog, at de påtrufne kakkelskår over dette stammer fra redeponeret jord 

andetsteds fra. Dertil kommer et mindre teglstensfundament og det østligste, der begge må henføre 

fra den stående bygning.  

 

Figur 12: De påtrufne anlæg i sydfløjens østende. Med blå skråskravering er påtrufne naturstenselementer, med 

rødt teglstenselementer. Stiplet er de formodede forløb. Illustration: Martin Risvig, Museum Sydøstdanmark 
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Rum 24-25, rum 29a+29b, T14 

Idet skillevæggene imellem rummene allerede inden udgravning var nedbrudt, vil rummene her 

blive behandlet som én enhed. 

Ved gravningen af grøften kunne det konstateres, at der umiddelbart under det aktuelle gulv fandtes 

en lagfølge af omkring 20-30 cm tykkelse. (K178+K185-K186) Lagene virkede som en 

kombination af nedbrydning og planering, og må formodes at hænge sammen med opførelsen af 

den stående østfløj. Et sted under disse kunne konstateres et nedbrudt organisk lag (K179), der 

kunne virke delvist bortgravet, måske i ønsket om et mere stabilt underlag for byggeaktiviteten af 

det stående hus.  

Forud for denne planering syntes området for rummet at have været dækket af en eller flere 

brolægninger (K181 og K187). K181 i ca. niveau 10,80, men ser ud til at falde op mod 10 cm mod 

syd og vest. Brolægningen syntes afbrudt i et større område omtrent midt i rummet. Hullet kunne 

være en plyndring, idet en mulig underlægning herfor (K183) fortsætter under hullet. At den dog 

formentligt har været i brug efterfølgende tyder forekomsten af et smudslag (K182), der syntes at gå 

over brolægningen, men også er at finde i hullet heri. I den nord-sydgående grøfts nordende fandtes 

en lignende brolægning (K187), der kunne være sammenhængende med den førnævnte. I den 

sydlige afgrænsning af denne fandtes en større sten (K189), der kunne markere en afslutning heraf, 

og være en syldsten, hvorved mindst en af de to brolægninger således ville have været indendørs. 

Under de to brolægninger fandtes lerlag (K190 og K184), der kunne være identiske med den store 

terræn regulering under nordlængens østende, topkoten er 10,60-10,70. 

Opsamling: Aktiviteterne i rummet er ingen steder skønnet ældre end renæssance, og formentligt 

yngre endnu. Genstandsfundene er i både planeringen og over, såvel som under og imellem 

brolægningstenene domineret af yngre hornbemalet rødgods og jydepotter. Dog med den forskel, at 

der imellem brolægningstenene er tale om mindre skår der kan være primært deponeret, mens der i 

det overliggende lag er flere større stykker.  

Formentligt har der, umiddelbart inden den nuværende østfløj ligget en brolægning på stedet, der 

måske er identisk med en i rum 27-28, og kan stamme fra en portåbning mellem den nuværende 

sydfløj og den tidligere østfløj. 

Den vestlige del af Ø-V snittet er forstyrret af en nyere kloaknedgravning. 
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Rum 27+28, T15 

Idet rummene formentligt tidligere har haft en anden opdeling, skal de her behandles under et. 

Rum 27: 

Rummet var i fladen domineret af ikke mindre end to teglgulve (K31-32), der dog begge var af 

nyere dato og tilhørende det stående hus. De tegnes ikke, men er kun fotoregistreret (F33-37). 

Begge gulve var forstyrret af strøer til et senere gulv. Den nordlige del af snittet er domineret af en 

moderne kloaknedgravning og sammenstyrtninger omkring denne. I den sydlige ses en 

teglopbygning, der er tolket enten som en trappesten indtil den nuværende sydfløj, inden bygningen 

af østfløjen eller som en art fundering for trappen op til loftet, der findes herover. De strategrafiske 

relationer er dog lidt svære grundet den begrænsede størrelse og den moderne forstyrrelse. I bunden 

fandtes en brolægning (K213) med en topkote på omkring 10,65.  

Opfølgning: Brolægning kan være identisk med tilsvarende i rum 24-25+29a+b. I givet fald ligger 

den her lavere, men faldet syntes at kunne konstateres i naborummet (P21, T14). 

Rum 28: 

Fladen i dette rum var dækket næsten helt af en større stenlægning med kalk og trækulsrester over 

(K195). Stenlægningen rensedes frem i fladen, sammen med et stengulv i rummets sydende.  

Ved overgangen til denne fandtes en række noget større sten (K200), hvor kun dele var dækket af 

mørtel og kul. Formentligt har denne båret en form for overbygning på det, der næsten kun kan 

være rester af en ovn/køkken ildsted. Sandsynligvis med relation til den stadigt stående skorsten. I 

den sydlige del af rummet fandtes rester af et stengulv (K201), der kan være identisk med K31-K32, 

der således ville betyde at væggen mellem 27 og 28 er flyttet lidt mod syd, eller slet ikke har stået 

der samtidigt med ovn og gulve. For en anderledes rumdeling taler udbredelsen af strøer (K33), der 

ligeledes går under den nuværende væg, men også stopper ved overgangen til ovnen/ildstedet 

(F213). 
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Figur 13: KNV00049-F201. Stenlægningen(K195) i rum 28, set fra vest. Mod syd ses det heterogene stengulv 

K201 og imellem gulv og ovn/ildsted ses de store sten(K200), der tolkes som bærende en overbygning på 

ildstedet. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark. 

 

Under de ovenfor nævnte lag fandtes, som i rum 24+25+29a+b, en lagfølge af 30-40 cm tykkelse, 

der er tolket som nedbrydning/planering forud for anlæggelsen af den nuværende østfløj (K196-198 

og K203). I dette rum findes dog et enkelt lag, der kunne ligne et egentligt brandlag (K198), hvilket 

er interessant, fordi det indledningsvist var antaget, at den tidligere østfløj var brændt. Som i 

naborummet fandtes også her brolægning overalt i den fremgravede flade, med en topkote omkring 

10,60-10,70 (enkelte steder lidt lavere).  
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Opsamling:  

Det meste af det udgravede i de to rum er spor fra den stående bygning. Herunder flere teglgulve, 

såvel som rester af det, der formentligt har været et overdækket ildsted/ovn. Derudover er der 

overalt i bunden af grøfterne brolægning, ældre end det stående hus. Igen er det nærliggende at se 

en sammenhæng til de øvrige brolægninger i denne del af huset. Genstandsmaterialet taler, som i 

det tilstødende rum ikke for at vi har noget ældre end renæssancen.  

 

Rum 30+31, T12 

Øverst i rummets grøfter fandtes rester af gulve fra det stående hus (K142, K148, K153). Under 

disse fandtes overalt op til fyrre cm tykke lag af forskelligartet sammenhæng (K143-145, K151), 

som dog alle virker til at være en kombination af nedbrydning og planering, formentligt forud for 

bygningen af den stående østfløj. 

I bunden fandtes en aktivitetsflade, der kun er sparsomt udgravet, men var mere homogent og 

kompakt end de overliggende lag. Det indeholdte en del trækul og formentligt redeponeret flint 

(K146 og K152). I udgravningssituationen blev det tolket som havelag, men efter at have udgravet 

hele fløjen er dette nok tvivlsomt.14 I vestenden af Ø-V snittet fandtes en brolægning (K156) med 

en topkote omkring 10,60. Det samme var i N-S grøften i rum 31, med omtrent samme topkote 

(K154). I Øst-enden af Ø-V grøften var desuden et forløb af sten, der kan være rester af en 

brolægning, uden at det dog er helt klart. Topkoten er 10,70, og både dette og de egentlige 

brolægninger ser ud til at ligge umiddelbart over den tidligere omtalte aktivitetsflade, eller måske 

endda sat heri. 

Opsamling og genstande: 

Ingen af de fundne genstande i lagene tyder på datering ældre end renæssancen, og flere steder 

syntes de endda væsentligt yngre. Selv i lagene omkring brolægningerne i bunden fandtes porcelæn. 

Dog kun et enkelt stykke, og det er muligt at det er forurening fra yngre tid, fx fra en nedgravning, 

                                                           
14 Se afsnit om konklusion på østfløjen. 
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der ikke konstateredes ved udgravning. Enkelte af skårene i opfylds/planeringslagene tydede på 

sekundær brænding, der kan være spor af en af bybrandene, men lagene virkede ikke som egentlige 

brandlag.  

Det er nærliggende at se en sammenhæng mellem brolægingerne i disse rum og tilsvarende i rum 

24+25+29a+b, rum 27 og rum 28, idet de findes i stort set samme niveau. Fraværet af sten i hele 

fladen, eller næsten hele fladen, som det var tilfældet i de tre førnævnte rum, kan skyldes at de 

aldrig har været der, eller at de er plyndret. For sidstnævnte taler tilstedeværelsen af de helt plane 

sandlag K152/K146, der kunne være et underlægningslag for en brolægning. 

 

Rum 32, T2 

Stratigrafien i N-S grøften i rum 32 minder meget om tilsvarende i rum 30+31. Øverst findes et 

yngre gulvlag (K17), der her også bærer spor af en kalkning, måske blot af den stående skorsten. 

Herunder opfyld/planeringslag (K18, K19, K21, K22). Under dette findes et sandlag (K20), som i 

de andre rum. Dog findes der ikke en brolægning, som der dog heller ikke ses andet end langs 

primært vestvæggen i de andre rum. Idet der laves en Øst-Vest grøft nord herfor, er den ikke lavet i 

dette rum. Dog laves der her et mindre snit i K20, for at se, hvad der er under. Her fandtes et fedtet, 

smudslag (K23), og under dette et lag af gult ler med trækul og kalknister (K24). Dette er under 

anlægsdybde for det nuværende arbejde, og vil ikke blive berørt. 

Opsamling og fund: 

Omtrent som rum 30-31, se denne. Keramikskårene i opfyldslagene er dog ikke sekundært brændte 

som de er det i rum 30-31. Ligeledes syntes opfyldslagene løsere, og anderledes i fylden. At de dog 

ikke er identiske med opfyldslagene i rummene syd herfor er dog også tydelig i profilen. Topkoten 

af sandlaget (K20) svarer til topkoten for tilsvarende lag (K146 og K152) i den sydlige del af 

østfløjen. 

 

Rum 33+34+35, T13 

Som de resterende rum i fløjen fandtes der i toppen af snittet flere yngre gulve, formentligt fra den 

stående bygning (K158+K162-K163). Herunder fandtes, som i fløjens øvrige rum en række 
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nedbrydnings/planeringslag (K164, K161, K159, K168, K164, K166, K172). Mellem rum 34 og 35 

fandtes en større nedgravning med op til torso store sten(K170-K171). Ældre end de overliggende 

gulvlag, men yngre end nedbrydning/planeringslagene. Imellem stenene fandtes både vingetegl med 

mørtelspor og en enkelt mindre gul teglsten, formentligt af typen flensborgsten. I nordenden af 

begge N-S grøfter, og i vestenden af Ø-V grøften fandtes brolægning med en topkote på 10,65 

(K175, K176, K282). De steder, hvor disse ikke findes er der i bunden enten et lag, der minder om 

smudslaget i rum 32 (K23), i disse rum kaldet K173, eller sandlaget i rum 30+31(K152), der i dette 

rum kaldes K160, og K167. I den østlige afgrænsning af K175 fandtes en noget større sten med en 

flad overside (K174) Den kan være en del af brolægning, fx som en afgrænsning, men det er også 

muligt, at den er sylden til en nu nedrevet østfløj. 

 

Figur 14: KNV00049-F171. Lag K165 efter fremgravning i fladen. Set fra syd. I toppen af billedet, under 

landmålerstokken ses K282. Foto: MR, Museum Sydøstdanmark 
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Udover de stenlægninger, der fandtes langs de nuværende vægge, fandtes der dog, midt i rum 34 

endnu en brolægning, af ret kraftig karakter (K165). I første omgang blev den taget for en syld eller 

sokkel, fordi stenene var noget større end de resterende. Modsat de fleste af de mindre brolægninger 

var den desuden i den østlige side overlejret af et smudslag, der fortsætter ud over den østlige 

afgrænsning, men også går ud over dette (K169). Dette viser, at det er afsat mens K165 var i 

funktion, men også at den østlige afgrænsning må være reel, eller i hvert fald at der har været 

aktivitet på stenene efter eventuelle resterende sten er fjernet. 

 

Figur 15: KNV00049-F168. Smudslaget K169, der overlejrer og ligger op til stenlægningen K165. Foto: MR, 

Museum Sydøstdanmark 

Opsamling og fund: 

Rummene følger i høj grad de resterende rum i fløjen, og der er intet i fundmaterialet der taler imod 

en datering, der tidligst kan henføre fra renæssancen, og formentlig er det meste af det påtrufne 

noget yngre.  Rummenes kulturlag holder ligeledes samme opbygning som fløjens resterende. 
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Øverst: Yngre gulve, herunder over tyve centimeter opfyldslag, og nederst kulturlag, og ud mod 

vestvæggen og nordgavlen, brolægninger med omkring samme kote som brolægningerne i de andre 

rum.  

I disse rum fandtes dog to afvigelser fra dette. Yngst er nedgravningen med større sten imellem rum 

34 og 35. Her er formentligt tale om fundering til den skorsten syd herfor, der stadigt står, men som 

måske tidligere har været kraftigere, I hvert fald så loftet over stenene ud til at have været delvist 

udskiftet i det område. 

Derudover findes der den føromtalte brolægning, K165, der ikke umiddelbart kan sættes i 

forbindelse med de resterende brolægninger (fx K282), selv om de var i samme højde, og 

umiddelbart er direkte overlejret af det samme lag (K164), og dermed må formodes at være næsten 

samtidige. 

 

Opsamling, østfløjen 

Som det fremgår, har de udgravede rum i østfløjen en 

del fællestræk, og der skal her opsummeres på det 

udgravede i fløjen.  

Først og fremmest har flere af rummene spor af 

aktiviteterne fra det stående hus, herunder køkkenet i 

rum 28, og gulvrester i store dele af resten af fløjen. 

Derudover er der, i rum 35 spor efter, at den skorsten, 

der kan ses i rum 32’s nordøstre hjørne måske også har 

haft en udgang i rum 35. 

Umiddelbart under de moderne anlægsspor fandtes, i det 

meste af bygningen, opfylds eller nedbrydningslag på 

20-40 cm tykkelse. Ofte med større eller mindre 

mængde brokker, og nogle steder løsere i strukturen end 

andre. I første omgang blev de flere steder tolket som 

lag henførende fra havebrug. Dette skyldtes blandt andet 

 

Figur 16: Oversigt over anlægsresterne i 

østfløjen. Illustration: MR, Museum 

Sydøstdanmark. 
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den løse struktur, men også at der flere steder fandtes udtørret plantemateriale, muligvis tang, der 

kunne have været brugt som gødning. At det imidlertid næppe er tilfældet baseres blandt andet på 

den konsekvente udbredelse over hele længen, men også at der flere steder syntes skrå lagdelinger i 

lagfølgen, der bedst kan forklares ved bevidst påføring af større mængder af jord q(Fx P14/T12). 

Derudover syntes den stedvist store mængde af, også større, teglbrokker uhensigtsmæssig til 

havejord. Indslaget af disse lag, der snarere har karakter af egentlige nedbrydningslag, taler 

yderligere for en bevidst handling, en terrænregulering inden anlæggelsen af den nuværende østfløj. 

Denne formodes bygget efter by branden i 1774,15 idet gården, siden Reenbergs ombygninger i 

1697-99 ikke antages at have haft en østfløj, men kun et plankeværk ud mod kirkestræde.  

 

Perspektiver 

Lokaliteten er utroligt spændende, og de tykke lerlag, der fandtes flere steder, formodes i store træk 

at have forseglet de middelalderlige lag. Ved eventuelle fremtidige arbejder er det desuden 

væsentligt at holde for øje, at lerlagene, med deres homogene karakter, flere steder kunne tages for 

undergrund. Der blev ved udgravningens slutning gravet enkelte mindre huller i gården til 

rørnedlæggelse. Det var, grundet hullernes begrænsede størrelse ikke muligt at konkludere noget ud 

fra disse, men der henstilles til, at enhver byggeaktivitet i området følges nøje. Tilstedeværelsen af 

den meget sparsomt udgravede, formodentligt middelalderlige mur i rum 9, vidner desuden om 

områdets potentiale. 

 

Lister 

For Anlægsliste, Lagliste, Lagbeskrivelse, Fundliste, Fundbeskrivelse, Tegningsliste, Fotoliste og 

kontaktark Foto henvises til medfølgende Bilkagskompendium.  

 

 

                                                           
15 Friis 1981, s. 60 
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