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Arkæologisk overvågning af tracé forud for SEAS NVEs kabellægning i Køge. 

Undersøgelsen er foretaget af Tina Villumsen for Museum Sydøstdanmark. 

Ansvarlig leder er Annemette Kjærgård og ansvarlig inspektør er Nanna Holm 

Gade. 

 
 

 

Figur 1. En del af den overvågede grøft, nord-syddelen, som går gennem biografgrunden, vestprofil set fra øst med den 
formodede syldstenrækken L15 i fladen. Foto: Tina Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 



Abstract 

Overvågning af nedgravning til SEAS NVEs kabellægning i Køge by. Traceet forløber på sydsiden af - og tværs gennem 

biografgrunden i Køge. I alt er der overvåget en knap 58 m lang søgegrøft, på 0,7-0,8 meters bredde i bunden ned til 

en dybde til cirka 1 m under terræn, dvs. ned i kote cirka 1 m. o. DVR90. 

 

Overordnet set fremkom der bevarede opfyldslag/kulturlag fra cirka en halv meter under terræn, hvilket antyder, at 

ældre kulturlag på stedet kunne forventes at være intakte. Af konstruktionselementer fremkom der toppen af et 

formodet stenfundament (L15) i grøftens sydlige del af den nord-sydgående tracégrøft. Herudover kan stenene L45, 

som lå i et leret sandlag (L46) muligvis være rester af en stenlægning. Herover var flere nedbrydningslag, muligvis fra 

byggeriet i området fra 1800-tallet (L30, L47). Lige nord herfor fremkom et muligt punktfundament af gule tegl, 

formentlig ligeledes fra 1800-tallet (L31).  

 

Undersøgelsens forhistorie 

På møde den 8. december 2015 blev museet oplyst om, 

at SEAS påtænkte at grave et nord-syd orienteret 

ledningstracée, løbende fra mod syd lidt syd for Køge 

Teaterbygning til i nord den nordlige ende af det 

kommende parkeringskælder øst for jernbanegades 

afslutning. 

 

Undersøgelsesområdet ligger i det østlige udkant af det 

middelalderlige Køge, placeret mellem mod øst byens 

havn fra 1400 årene og fremefter og mod vest byens torv 

og de byhusene, der her ligger ud til torvet.. På bagrund 

af tidligere undersøgelse foretaget så sent som efteråret 

2015 kunne det forventes, at der i tracéet ville 

fremkomme anlæg som rester af hegn eller vejforløb, 

enkeltstående anlæg som brønde, tønder og lignende 

samt velbevarede kulturlag. Disse levn kunne ses 

allerede 0,4 m under terræn. Men I forbindelse med  

hidtidige arbejder i umiddelbar nærhed af tracéets forløb 

nord for Køge Rådhus var der derimod ikke fremkommet 

væsentlige fortidsminder før man var kommet en meter under terræn, og museet vurderede derfor, at det ikke var 

nødvendigt med fuld overvågning på denne del af strækningen. 

 

Museet udarbejdede derfor et budget for overvågning af gravearbejdets sydlige forløb.  

 

Administrative data 

2015-12-08 Ledningskoordineringsmøde i Køge, hvor museet gøres bekendt med SEAS tracéeplaner. Forventet 

start 09.12.2015 

2015-12-08 Fremsendelse af budget og følgebrev til SEAS 

2015-12-09 Fremsendelse til KS af budget og følgebrev 

Figur 2. Det overvågede tracé set på baggrund af 4 cm 
kort. Kortgrundlag: Geodatastyrelsen. Illustration: Tina 
Villumsen, Museum Sydøstdanmark. 



2015-12-09 Bygherre fremsender godkendelse af budget KNV00370 

2015-12-18 KS godkender budget KNV00370 

2016-03-02 Overvågningen opstartes 

2016-03-07 Overvågningen afsluttes 

 

Bygherre er SEAS-NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge. Kontaktperson Kurt 

Hansen, tlf.: 23383033, mail: kh@SEAS-NVE.dk  

 

Topografi, terræn og undergrund 

Topografi og kulturhistorisk baggrund 

Det nuværende Køge er i en bymæssig sammenhæng en relativ ung by. Fra de skriftlige kilder kender vi til det 

nuværende Køges grundlæggelse i sidste halvdel af 1200-tallet. Den oprindelige Køge landsby lå ved Gammel Køge 

gård på kanten af de frodige morænebakker, der præger Køges bagland. Købstaden Køge blev derimod placeret på 

kongens strandeng tæt på udmundingen af Køge Å. Dermed ville kongen skabe en udskibningshavn og handelsplads 

med let adgang til det skånske sildemarked i Skanør og de opblomstrende tyske handelsbyer. 

 

Køges placering på strandengen har givet anledning til oversvømmelser og meget fugtige byggegrunde. Allerede tidligt 

blev byens borgere pålagt at fylde området omkring byen op med affald for at hæve terrænet. Denne opfyldning ses 

tydeligt, bl.a. arkæologisk, når der graves i byen. 

 

 

Målesystem 

Flade, overvåget tracé og prøver er indmålt med GPS af mærket Trimble med 2 cms nøjagtighed.  

 

Øvrige data 

Undersøgelsen blev påbegyndt 2. marts 2016 og afsluttet 8. marts 2016. 

 

Ved undersøgelsen deltog Tina Villumsen og ansvarlig arkæolog Annemette Kjærgård. 

 

Eftersom der er tale om en overvågning, leverede bygherre maskinkraft fra deres entreprenørfirma Zacho-Lind. 

Gravemandskabet bestod af Per Larsen og Søren Dam.  

 

Udgravningsmetode 

Sagen er foretaget som en overvågning af bygherres afgravning af et tracé med en dybde på cirka en meter og en 

bredde i toppen på cirka 1,6 meter og i bunden på cirka 0,7 meter. 

Afgravningen er foretaget lagvist nedad i strækninger à cirka seks meter. Fund er opsamlet og relateret til udskilte lag.       



    

Profiler er afrenset, og den ene profilvæg er fotograferet løbende gennem grøften, hhv. sydprofilen og vestprofilen i 

grøften. Der er kun i få tilfælde påtræffet konstruktioner eller lag, der er registreret og dokumenteret i højere 

niveauer end bundniveauet. 

 

Lag er nummeret fortløbende med L-numre og indmålt i fladen i bunden. Tracégrøftens bund og top er indmålt med 

GPS (G1). 

 

Der er udtaget i alt seks jordprøver à 5 liter fra i alt tre forskellige lag i den østlige del af G1 (P1-P6). Prøvernes 

placering er indmålt med GPS og profilen er fotograferet efter udtagning af prøverne. Prøverne er efterfølgende 

floteret og soldet på Museum Sydøstdanmark, og materialet herfra magasineres under sagen. 

 

De østligste 11 meter blev overvåget periodisk, da mange kabler i dette område resulterede i, at strækningen skulle 

håndgraves. De mange kabler antyder, at området kunne forventes at være meget forstyrret, hvorfor en konstant 

overvågning af arealet bortprioriteres. Bygherre blev orienteret om, at museet skal underrettes, hvis der påtræffes 

fortidsminder såsom konstruktionsrester.  

 

Undersøgelsens resultater 

Resultater af overvågning af nedgravning til SEAS NVEs kabellægning i Køge by. Den overvågede del af traceet går på 

sydsiden af - og tværs gennem biografgrunden i Køge. I alt er der overvåget en knap 58 m lang søgegrøft, på 0,7-0,8 

meters bredde i bunden og op til 1,6 m i toppen. Grøften går ned til en dybde til cirka 1 m under terræn, dvs. ned i 

kote 0,7-1,1 m (DVR90). Grøften går i en vinkel, hvor de 42 meter er en vestnordvest-østsydøst orienteret søgegrøft, 

som herefter knækker mod nordnordøst. I den sydlige del er de østligste 11,3 m af tracéet ikke overvåget, da der her 

ligger mange elkabler som kræver håndgravning af strækningen.  

 

Ved overvågningen fremkom en grøft, 47 lag fra 1600-tal til nutid, seks jordprøver og 12 fund af glas, glaseret keramik, 

stjertpotteskår, hornbemalet keramik, stentøj, fajance og engelsk cream ware. 

 

Overordnet set fremkom der bevarede opfyldslag/kulturlag fra cirka ½ m under terræn, hvilket antyder, at ældre 

kulturlag på stedet vil kunne forventes at være intakte. Af konstruktionselementer fremkom der toppen af et 

Figur 3. To dele af grøftens nord-sydgående del gennem biografgrunden. Til venstre oversigt set fra syd med L17 i 
østprofilen, stenrække under stensamling L24 og sand L23 i fladen under udgravning. Røret L27 desuden synligt. Til højre:  
oversigt set fra syd med det mulige punktfundament L31, og opfyldslag L35 i fladen. Fotos: Tina Villumsen. 



formodet stenfundament (L14) i grøftens sydlige del af den nord-

sydgående tracégrøft. Herudover kan stenene L45 som lå i et leret 

sandlag (L46) muligvis være rester af en stenlægning. Herover var 

flere nedbrydningslag, muligvis fra byggeriet i området fra 1800-

tallet (L30, L47). Lige nord herfor fremkom et muligt 

punktfundament af gule tegl, formentlig ligeledes fra 1800-tallet 

(L31). 

 

Flere af lagene i traceet ser ud fra et noget blandet fundmateriale 

ud til at være redeponerede lag. Især de nedre lag fra traceet 

formodes dog at kunne være reelle kulturlag. Bundlagene i traceet 

er L1, L2, L3, L10, L12, L19, L25, L26, L35, L38. 

 

Herunder er lag i traceet i hhv. den øst-vestlige og nord-sydlige del 

af traceet beskrevet overordnet lagvist fra de øvre lag først i 

afsnittene mod de nedre lag sidst i afsnittene. 

 

Traceets øst-vest gående del: 

I traceets syddel var lagene meget ensartede med vandrette lag af 

recent opfyld og ældre opfyldsmateriale/kulturlag: 

 

Øverst er cirka 45 cm recente lag, ofte i form af flere tyndere 

vandrette lag af recent opfyld, bl.a. brokkelag med mursten, tegl, 

kridtsten, gult grus med gule tegl (L7). 

 

Herunder kommer der fra ca. midt i traceets længderetning 

mellem L6 og L7 endnu et lag (L8) af mere leret mørkebrunt sand 

m nister af brungult leret sand, trækul og tegl. Laget ca. 15 cm 

tykt. 

Under L7 ses ellers et cirka 40 cm tykt opfyldslag af brunt humøst 

sand med nister af mørtel, fragmenter af røde og gule tegl (L6). 

 

Herunder ses et cirka 10 cm tykt brungråt leret sandlag (L5). I de 

øvre kulturlag L6 og L5 kommer både dyreknogler og keramik, bl.a. 

porcelæn/fajance og hornbemalet rødgods, dvs. formentlig 1700-

1800-tal. 

 

Fra vestsiden af en af kloakforstyrrelserne og mod vest kommer i 

cirka 85 cms dybde især i sydkanten af traceet et lag af heterogent 

gult ler, lyst orange ler, tegl, gråt sand (L3),  som ligger over 

brokkelaget L1 og under kulturlag/opfyldslag L5. Laget rummer bla 

vinduesglas og hornbemalet keramik. Laget er cirka 15 cm tykt. 

 

Herunder ses ned til bunden af grøften i 1 meters dybde mod vest 

og flere partier i den sydlige del et op til 20 cm tykt brokkelag af 

røde tagtegl med gulgråt sand mellem (L1). Ellers er laget 10-20 

cm tykt, men forekommer oftest ikke i grøftens bund. 

 

 

 

Figur 4. Øverst fire skår opsamlet fra L5, som 
antyder en datering til yngre middelalder 
(1500-tallet) (X8) af rødgods med indvendig, 
fladedækkende, klar blyglasur og tå med 
cirkulært tværsnit; et kakkelfragment med 
indvendig rester af grøn glasur, et bugskår af 
engelsk creamware; et rand-, bug- og bundskår 
af lille, tyndvægget skål eller fad af rødgods og 
formodentlig indvendig dekoreret med 
pibelersbemaling og fladedækkende blyglasur, 
men stykket er sekundært brandskadet.  

Midt i ses et randskår fra L5 (X1) af rødgods 
med indvendig, fladedækkende, grønlig, våd-
blyglasur. Antydning af lågfals, dateres til yngre 
middelalder, 1500-tallet.  

Nederst ses diverse stjerter, skår af jydepotter 
mv. fra L10, X11 med en samlet datering til 
1550-1700. Opsamlingen omfatter to 
udekorerede kridtpibestilke; et randskår og 
bugskår fra jydepotter, bugskåret indvendig 
dekoreret med glitning. Desuden syv 
stjertpotteskår af rødgods med indvendig, 
fladedækkende, klar blyglasur, blandt andet en 
stjert og stjertfæsteskår, som er sekundært 
brandskadet og noget smeltet ud af form. 
Skårene ser ud til at stamme fra syv forskellige 
kar. Fotos: Tina Villumsen. 



 

Under dette lag ses i størsteparten af grøften et bundlag af gråt sand, stedvist mere opblandet med gråhvidt sand (L2). 

I nederste kulturlag L2 fremkom grønglaseret rødgods. 

 

Gennem grøftens sydlige dele var adskillige kloaker, som skar de øvre kulturlag, og i enkelte tilfælde ligeledes skar 

lagene ned mod bundniveau (f.eks. L4). 

 

 

Traceets nord-syd gående del: 

I traceets nord-sydgående del var lagene mere forskelligartede og prægede af mange forstyrrelser i form af 

nedgravede kabler og rør samt i størsteparten af traceets forløb ligeledes en større stabilopfyldt forstyrrelse i hele den 

østlige side af tracégrøften (L17). 

 

I store dele af grøften består de øverste 40-50 cm af enten recente opfyldslag, som i den sydlige del (L7), stabilgrus 

(L40) eller recente nedgravninger (f.eks. L37). 

 

Under stabilgruset L40 fremkom et sted et lerlag (L13), som blev indmålt med GPS og fortsatte mindst 20 cm nedad i 

en cirka en meter bred bræmme øst-vest. Laget kan ikke klart erkendes i profil, men i bunden af L40 ses flere steder 

lidt ler, hvilket L13 kan være en del af, altså recent opfyld. 

 

Nordligt i traceet var en stor nedgravning under L40 (L29) opfyldt med sten, lidt sand og træ, som i fladen blev 

registreret som mulig forstyrret rest af stenlægning (L22-L24), men viste sig at være redeponeret fyld i nedgravning 

L29 til et recent rør (L27). 

 

Lidt nord herfor var der under L40 et muligt kvadratisk punktfundament af gule tegl med indhold af store sten (L31). 

Konstruktionen formodes at være fra 1800-tallet. 

 

Nordligst i traceet sås under L40 cirka 20 cm vandrette recente lag som L7, som fortsætter ned i en nedgravning, der 

også et sted ses i fladen i bunden af traceet (L37). 

 

Under L40 ses i de sydlige del af traceet et redeponeret lag (L11) af mørkt brunt leret sand m nister af mørtel, gult og 

rødt tegl, 30-40 cm tykt. Længere nordpå i traceet kan L41 være spor af samme lag, her beskrevet som mørkt gråbrunt 

muld. 

 

Under de recente lag/nedgravningen L37 kom et 20-30 cm tykt lag af heterogent gråbrunt humøst sand bl.a. med skår 

og røde tegl i og med striber af gulgråt sand med trækul (L33). 

 

Under L41 fremkom, på en strækning på cirka ni meter, flere lag, som formodes at være redeponerede, først et cirka 

20 cm tykt lag af brungråt leret sand med nister af mørtel, gult ler, trækul, hvori der fremkom plastik ved afgravning 

(L42). Herunder 10 cm mørkebrunt muld (L43), herunder 10-15 cm brungråt let leret sand m teglnister, trækul og 

porcelæn (L44), og herunder et 5 cm tykt lag gråt leret sand med et lille apotekerglas i (L20). Disse lag ser alle ud til at 

være redeponerede i en større nedgravning/afgravning. 

 

Under nedgravningen L29 og L40 fremkom flere nedbrydningslag, formentlig fra 1800-tallet, da lagene ligger meget 

højt (L30, L47). 

 

Under nedgravningen L29 ved røret L27 var der en række sten (L45) på sydsiden af røret, som lå i et leret sandlag 



(L46), der muligvis kan være sættelag til en forstyrret stenlægning (L45). Sandlaget fortsatte nord for røret uden spor 

af sten under nedbrydningslagene L30 og L47. 

 

Under det mulige sættelag L46 sås i bunden et opfyldslag/kulturlag bl.a. med glasflaske med indstøbt bynavn 

(København) (L25), som synes at være yngre end L19 som ses i bunden længere sydpå i grøften. 

 

Under L11 og i bunden fremkom et lag (L10) med bl.a. stjertpotteskår, kridtpibefragmenter mv. L10 er mørkt brungråt 

sand m nister af tegl og trækul. Under L20 i de nederste 10 cm og i bunden er (L19) af brungråt let leret sand m 

teglnister, trækul. L19 og L10 kan godt være samme lag. 

 

Under opfyldslag L33 nordligst i traceet kom et muligt vækstlag af brunt meget organisk, næsten tørveagtigt fyld (L34) 

bl.a. med en kridtpibe. 

 

Under vækstlaget L34 og i bunden af traceet var et lag af mere gråbrunt sand fortsat med meget omsat organisk 

indhold samt få nister af røde tegl, trækul og mørtel (L35). Laget synes mest sandsynligt at overlejre bundlagene syd 

for (L25). 

 

Aller nordligst i traceet sås i bunden af traceet, formentlig under vækstlaget L34, et opfyldslag/kulturlag af ret 

kompakt gråt sandlag med nister af tegl og trækul samt bl.a. kridtpibefragment (L38). 

 

Under L10 kommer et gråt sandlag m røde tagtegl (L12). Cirka 12 m fra traceets knæk kom i bunden, omgivet og 

overlejret af L10, en øst-vest orienteret række sten, 20 cm i dia. (L14), Det er formentlig toppen af et fundament, som 

må ligge i dybere niveau. 

 

Under bundlag L25 nordligt i traceet kom partier af et opfyldslag/kulturlag (L26) til syne i bunden af traceet.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Det pågældende tracé vurderes fuldt undersøgt ned i gravedybden på cirka en meter langs brandvejen syd for 

biografgrunden samt strækningen, som forløber inde på biografgrunden. Dog er de østligste 11 meter er ikke 

overvåget ved afgravning, da mange kabler i dette område resulterede i, at strækningen skulle håndgraves. De mange 

kabler antyder, at området kan forventes at være meget forstyrret, hvorfor en overvågning af arealet bortprioriteres. 

Bygherre skal dog underette museet, hvis der påtræffes fortidsminder såsom konstruktionsrester af tegl, sten eller 

træ. 

 

Den del af traceet, som fortsætter nordpå over byggefelterne vest for banen er tidligere undersøgt i forbindelse med 

udgravninger og forundersøgelser i forbindelse med Køge Kysts anlægsarbejder på stedet. 

 

Undersøgelsen viser, at der er potentiale for bevarede kulturlag i området, da der kunne påvises uforstyrrede 

opfyldslag fra 16-1800-tallet i traceet.  

 

Museum Sydøstdanmark d. 02-05-2016 

 

________________________________________________________ 



Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 02-03-2016  

G1 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Nutid-Nutid     

 

  



 Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 02-03-2016   

G1 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid-Nutid 

Knap 58 m lang søgegrøft, på 0,7-0,8 meters bredde i bunden og op til 1,6 m i toppen af grøften. Grøften går ned til en 

dybde til cirka 1 m under terræn, dvs. ned i kote 0,7-1,1 m (DVR90). Grøften går i en vinkel, hvor de 42 meter er en 

vestnordvest-østsydøst orienteret søgegrøft, som herefter knækker mod nordnordøst. I den sydlige del er de østligste 

11,3 m af tracéet ikke overvåget, da der her ligger mange elkabler som kræver håndgravning af strækningen.  

 

Traceets øst-vest gående del: 

I traceets syddel var lagene meget ensartede med vandrette lag af recent opfyld og ældre opfyldsmateriale/kulturlag: 

Øverst er cirka 45 cm recente lag, ofte i form af flere tyndere vandrette lag af recent opfyld, bl.a. brokkelag med 

mursten, tegl, kridtsten, gult grus med gule tegl (L7). 

Herunder kommer der fra ca. midt i traceets længderetning mellem L6 og L7 endnu et lag (L8) af mere leret 

mørkebrunt sand m nister af brungult leret sand, trækul og tegl. Laget ca. 15 cm tykt. 

Under L7 ses ellers et cirka 40 cm tykt opfyldslag af brunt humøst sand med nister af mørtel, fragmenter af røde og 

gule tegl (L6). 

Herunder ses et cirka 10 cm tykt brungråt leret sandlag (L5). I de øvre kulturlag L6 og L5 kommer både dyreknogler og 

keramik, bl.a. porcelæn/fajance og hornbemalet rødgods, dvs. formentlig 1700-1800-tal. 

Fra vestsiden af en af kloakforstyrrelserne og mod vest kommer i cirka 85 cms dybde især i sydkanten af traceet et lag 

af heterogent gult ler, lyst orange ler, tegl, gråt sand (L3),  som ligger over brokkelaget L1 og under 

kulturlag/opfyldslag L5. Laget rummer bla vinduesglas og hornbemalet keramik. Laget er cirka 15 cm tykt. 

Herunder ses ned til bunden af grøften i 1 meters dybde mod vest og flere partier i den sydlige del et op til 20 cm tykt 

brokkelag af røde tagtegl med gulgråt sand mellem (L1). Ellers er laget 10-20 cm tykt, men forekommer oftest ikke i 

grøftens bund. 

Under dette lag ses i størsteparten af grøften et bundlag af gråt sand, stedvist mere opblandet med gråhvidt sand (L2). 

I nederste kulturlag L2 fremkom grønglaseret rødgods. 

 

Gennem grøftens sydlige dele var adskillige kloaker, som skar de øvre kulturlag, og i enkelte tilfælde ligeledes skar 

lagene ned mod bundniveau (f.eks. L4). 

 

Traceets nord-syd gående del: 

I traceets nord-sydgående del var lagene mere forskelligartede og prægede af mange forstyrrelser i form af 

nedgravede kabler og rør samt i størsteparten af traceets forløb ligeledes en større stabilopfyldt forstyrrelse i hele den 

østlige side af tracégrøften (L17). 

 

I store dele af grøften består de øverste 40-50 cm af enten recente opfyldslag, som i den sydlige del (L7), stabilgrus 

(L40) eller recente nedgravninger (f.eks. L37). 

 

Under stabilgruset L40 fremkom et sted et lerlag (L13), som blev indmålt med GPS og fortsatte mindst 20 cm nedad i 

en cirka en meter bred bræmme øst-vest. Laget kan ikke klart erkendes i profil, men i bunden af L40 ses flere steder 

lidt ler, hvilket L13 kan være en del af, altså recent opfyld. 

 

Nordligt i traceet var en stor nedgravning under L40 (L29) opfyldt med sten, lidt sand og træ, som i fladen blev 



registreret som mulig forstyrret rest af stenlægning (L22-L24), men viste sig at være redeponeret fyld i nedgravning 

L29 til et recent rør (L27). 

 

Nordligst i traceet sås under L40 cirka 20 cm vandrette recente lag som L7, som fortsætter ned i en nedgravning, der 

også et sted ses i fladen i bunden af traceet (L37). 

 

Under L40 ses i de sydlige del af traceet et redeponeret lag (L11) af mørkt brunt leret sand m nister af mørtel, gult og 

rødt tegl, 30-40 cm tykt. Længere nordpå i traceet kan L41 være spor af samme lag, her beskrevet som mørkt gråbrunt 

muld. 

 

Under de recente lag/nedgravningen L37 kom et 20-30 cm tykt lag af heterogent gråbrunt humøst sand bl.a. med skår 

og røde tegl i og med striber af gulgråt sand med trækul (L33). 

 

Under L41 fremkom, på en strækning på cirka ni meter, flere lag, som formodes at være redeponerede, først et cirka 

20 cm tykt lag af brungråt leret sand med nister af mørtel, gult ler, trækul, hvori der fremkom plastik ved afgravning 

(L42). Herunder 10 cm mørkebrunt muld (L43), herunder 10-15 cm brungråt let leret sand m teglnister, trækul og 

porcelæn (L44), og herunder et 5 cm tykt lag gråt leret sand med et lille apotekerglas i (L20). Disse lag ser alle ud til at 

være redeponerede i en større nedgravning/afgravning. 

 

Under nedgravningen L29 og L40 fremkom flere nedbrydningslag, formentlig fra 1800-tallet, da lagene ligger meget 

højt (L30, L47). 

 

Under nedgravningen L29 ved røret L27 var der en række sten (L45) på sydsiden af røret, som lå i et leret sandlag 

(L46), der muligvis kan være sættelag til en forstyrret stenlægning (L45). Sandlaget fortsatte nord for røret uden spor 

af sten under nedbrydningslagene L30 og L47. 

 

Under det mulige sættelag L46 sås i bunden et opfyldslag/kulturlag bl.a. med glasflaske med indstøbt bynavn 

(København) (L25), som synes at være yngre end L19 som ses i bunden længere sydpå i grøften. 

 

Under L11 og i bunden fremkom et lag (L10) med bl.a. stjertpotteskår, kridtpibefragmenter mv. L10 er mørkt brungråt 

sand m nister af tegl og trækul. Under L20 i de nederste 10 cm og i bunden er (L19) af brungråt let leret sand m 

teglnister, trækul. L19 og L10 kan godt være samme lag. 

 

Under opfyldslag L33 nordligst i traceet kom et muligt vækstlag af brunt meget organisk, næsten tørveagtigt fyld (L34) 

bl.a. med en kridtpibe. 

 

Under vækstlaget L34 og i bunden af traceet var et lag af mere gråbrunt sand fortsat med meget omsat organisk 

indhold samt få nister af røde tegl, trækul og mørtel (L35). Laget synes mest sandsynligt at overlejre bundlagene syd 

for (L25). 

 

Aller nordligst i traceet sås i bunden af traceet, formentlig under vækstlaget L34, et opfyldslag/kulturlag af ret 

kompakt gråt sandlag med nister af tegl og trækul samt bl.a. kridtpibefragment (L38). 

 

Under L10 kommer et gråt sandlag m røde tagtegl (L12). Cirka 12 m fra traceets knæk kom i bunden, omgivet og 

overlejret af L10, en øst-vest orienteret række sten, 20 cm i dia. (L14), Det er formentlig toppen af et fundament, som 

må ligge i dybere niveau. 



 

Under bundlag L25 nordligt i traceet kom partier af et opfyldslag/kulturlag (L26) til syne i bunden af traceet. 

Tegninger:   

Foto:  1/4845, 1/4846, 1/4847, 1/4848, 1/4849, 1/4850, 1/4851, 1/4852, 1/4853, 1/4854, 1/4855, 1/4856, 

1/4858, 1/4859, 1/4860, 1/4861, 1/4862, 1/4863, 1/4864, 1/4865, 1/4866, 1/4867, 1/4868, 1/4869, 1/4870, 1/4871, 

1/4872, 1/4873, 1/4874, 1/4875, 1/4876, 1/4877, 1/4878, 1/4879, 1/4880, 1/4881, 1/4882, 1/4883, 1/4884, 1/4885, 

1/4886, 1/4887, 1/4888, 1/4889, 1/4890, 1/4891, 1/4892, 1/4893, 1/4894, 1/4895, 1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 

1/4901, 1/4902, 1/4903, 1/4904, 1/4905, 1/4906, 1/4907, 1/4908, 1/4909, 1/4910, 1/4911, 1/4912, 1/4913, 1/4914, 

1/4915, 1/4916, 1/4917, 1/4918, 1/4919, 1/4920, 1/4921, 1/4922, 1/4923, 1/4924, 1/4925, 1/4926, 1/4927, 1/4928, 

1/4929, 1/4930, 1/4931, 1/4932, 1/4933 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  X1: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 

- ); X2: Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X3: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, bundskår, Nyere tid 

(1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X4: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Yngre middelalder (1500-tal)-

Nyere tid (1661 - ); X5: Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X6: Glas, uspecificeret, Nyere tid (1661 - )-

Nyere tid (1661 - ); X7: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ); X8: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ); X9: 

Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X10: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X11: Yngre rødgods, (stjertpottegods) 

vådglasur, stjert/hank/øre, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ); X12: Yngre rødgods, (stjertpottegods) 

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

Lag: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, 

L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46 

 

  



Lagliste 

 

Lag Aflejringstype Indhold Datering Anlæg Fund Lag Tegninger 

Kampagne: 02-03-2016  

L1 Sekundær Brokkelag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L2 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 P5, P6, 

X4 

  

L3 Sekundær Nedbrydningslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X12   

L4 Sekundær Recent vandledning Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L5 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 P1, P2, 

X1, X8 

  

L6 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 P3, P4, 

X7 

  

L7 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L8 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L9 Sekundær Række mursten over 

recent kabel 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X9   



L10 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X9, X11   

L11 Redeponeret Opfyldslag, 

redeponeret 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L12 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L13 Redeponeret Lerlag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L14 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L15 Sekundær Stenrække, 

formentlig 

fundament 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L16 Sekundær Nedbrydningslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L17 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L18 Sekundær Nedgravning til 

kloak, recent 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L19 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X10   

L20 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

G1 X6   



Nyere tid 

(1661 - ) 

L21 Sekundær Recent rør Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L22 Redeponeret Træplanke, 

redeponeret 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L23 Redeponeret Sandlag, redeponeret Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L24 Redeponeret Stensamling, 

redeponeret 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L25 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L26 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L27 Sekundær Kloakrør, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L28 Sekundær Ikke anvendt 

lagnummer 

Nutid-Nutid G1    

L29 Sekundær Nedgravning til kloak 

L27. 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L30 Sekundær Opfyldslag, 

nedbrydning 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L31 Sekundær Punktfundament? 

Gule tegl i kasseform 

Nyere tid 

(1661 - )-

G1    



med fyld af store 

sten. 

Nyere tid 

(1661 - ) 

L32 Redeponeret Sten, redeponeret Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L33 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X3   

L34 Primær Vækstlag? Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X5   

L35 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X5   

L36 Sekundær Recent nedgravning, 

kloak 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L37 Sekundær Nedgravning, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L38 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 X2   

L39 Sekundær Træpæl, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L40 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L41 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    



L42 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L43 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L44 Sekundær Opfyldslag, recent Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L45 Sekundær Sten, eventuelt rest 

af stenlægning 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L46 Sekundær Sandlag, muligt 

sættelag til L45 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1    

L47 Sekundær Opfyldslag Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

 

  



 Lagbeskrivelse 

 

Kampagne: 02-03-2016   

L1 
Sekundær, Brokkelag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brokkelag af røde tagtegl med gulgråt sand mellem. Op til 20 cm tykt, længere mod vest kun 10 cm tykt. 

 

Matrix: 

L5 

I 

L1 

I 

L2 

Tegninger:   

Foto:  1/4845, 1/4846, 1/4847, 1/4855, 1/4856 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L2 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Gråt sandlag, ses i grøftens bund. Længst mod vest er laget mere opblandet med gråhvidt sand. Tykkelse ukendt. I 

laget fremkom grønglaseret rødgods. 

 

Matrix: 

L1 

I 

L2 

I 

Udgravningsgrænse, bund. 

Tegninger:   

Foto:  1/4848, 1/4849, 1/4850, 1/4852, 1/4853, 1/4854, 1/4858, 1/4859, 1/4860, 1/4861, 1/4862, 1/4863, 

1/4864, 1/4865, 1/4871, 1/4872, 1/4873 

Fund:  P5: til flotering , Nutid-Nutid; P6: til flotering , Nutid-Nutid; X4: Yngre rødgods, (stjertpottegods) 

vådglasur, bugskår, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L3 

Sekundær, Nedbrydningslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent lag af gult ler, lyst orange ler, teglbrokker, gråt sand, og længere mod vest mere gult sand/grus. Laget 



rummer bla vinduesglas og hornbemalet keramik. Laget ses også delvist i fladen i bund af grøft i 1 meters dybde. Laget 

er cirka 15 cm tykt. 

 

Matrix: 

L5 

I 

L3 

I 

L1 

Tegninger:   

Foto:  1/4851, 1/4855, 1/4856, 1/4859, 1/4866, 1/4867, 1/4868, 1/4871, 1/4872, 1/4873 

Fund:  X12: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L4 
Sekundær, Recent vandledning, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nord-syd gående cirka 1 m bred grøft, formentlig forstyrrelse i forbindelse med vandstophane, der ligeledes er på 

dette sted. 

 

Matrix: 

L7 

I 

L4 

I 

L6 

Tegninger:   

Foto:  1/4866, 1/4867, 1/4868 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L5 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Ca 10 cm tykt brungråt leret sandlag. I ca. 80 cms dybde stjertpotteskår. Laget indeholder ligeledes dyreknogler. 

 

Matrix: 

L6 

I 

L5 

I 

L1, L3 



Tegninger:   

Foto:   

Fund:  P1: til flotering , Nutid-Nutid; P2: til flotering , Nutid-Nutid; X1: Yngre rødgods, (stjertpottegods) 

vådglasur, randskår, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - ); X8: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, 

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

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L6 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Øvre kulturlag under recente lag. Laget er cirka 40 cm tykt brunt humøst sand med nister af mørtel, rødt tegl, gult tegl. 

Heri fremkom i forskellige dybder røde tagtegl, grønglaseret hankeskår, kridtpibestilk fragment mv. Laget indeholder 

ligeledes dyreknogler. 

 

Matrix: 

L7 

I 

L6 

I 

L5 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:  P3: til flotering , Nutid-Nutid; P4: til flotering , Nutid-Nutid; X7: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, 

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

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L7 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recente lag under asfalt, cirka 35-40 cm tykke. Laget består af flere vandrette horisonter af grus, brokkelag m 

mursten, tegl, kridtstensblokke uden system. Nedeste lag af disse er et lag af primært gule tegl, op til 10 cm tykt. Mod 

vest er der i de øvre lag en del trækul og teglbrokker. 

 

Matrix: 

Asfalt 

I 

L7 

I 

L6 

Tegninger:   

Foto:  1/4889, 1/4890, 1/4891, 1/4892, 1/4893, 1/4894 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  



   

L8 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Leret mørkebrunt sand med nister af brungult leret sand, trækul og tegl. Cirka 15 cm tykt. Forekommer fra ca. midt i 

grøftens længderetning som et lag mellem L6 og L7. 

 

Matrix: 

L7 

I 

L8 

I 

L6 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L9 
Sekundær, Række mursten over recent kabel, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Række af mursten over recent kabel. Fire røde mursten med mørtelrest. Herunder aktivt elkabel. 

 

Matrix: 

L11 

I 

L9 

I 

L10 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:  X9: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L10 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mørkt brungråt sande med nister af tegl og trækul. Indeholder keramik og dyreknogler, bl.a. stjertpotteskår og 

kridtpiber i laget. 

 

Matrix: 

L11 

I 

L10 



I 

L12 

Tegninger:   

Foto:  1/4874, 1/4875, 1/4876, 1/4880, 1/4881, 1/4882, 1/4883, 1/4884, 1/4885, 1/4886, 1/4887, 1/4888, 

1/4889, 1/4890, 1/4891, 1/4892, 1/4893, 1/4894, 1/4895 

Fund:  X9: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ); X11: Yngre 

rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L11 
Redeponeret, Opfyldslag, redeponeret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mørkt brunt let leret sand med nister af mørtel, gult og rødt tegl. Cirka 30 cm tykt i syd og stiger til 40 cm mod nord. 

Laget formentlig redeponeret, da fundene fra laget er meget blandede og idet eksempelvis L9 lå i/under laget. 

 

Matrix: 

Stabilgrus 

I 

L11 

I 

L10 

Tegninger:   

Foto:  1/4874, 1/4875, 1/4876, 1/4880, 1/4881, 1/4882, 1/4883, 1/4884, 1/4885, 1/4886, 1/4887, 1/4893, 

1/4894, 1/4895 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L12 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Gråt sandlag med røde tagtegl, synes anderledes end L10. 

 

Matrix: 

L10 

I 

L12 

I 

Bund af udgravningsgrænse. 

Tegninger:   

Foto:  1/4877, 1/4878, 1/4879 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  



   

L13 
Redeponeret, Lerlag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Gult lerlag med lidt nister af trækul og mørtel. Indmålt i fladen ved påtræfning lige under stabilgrus (se foto), og laget 

kunne følges mindst 20 cm under opmålt niveau. Laget kan ikke erkendes i profil. Laget formentlig en del af L40, 

redeponeret. 

 

Matrix: 

Stabilgrus 

I 

L13 

I 

L11 

Tegninger:   

Foto:  1/4880 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L14 

Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent nedgravning i form af grøft, som kunne ses i fladen ved afrømning og ses i begge profiler. Opfyldt med gult ler, 

brunt sand som L11, tegl, lilla grus, gråt sand mv. Heri var desuden en betonblok. 

 

Matrix: 

Stabilgrus 

I 

L14 

I 

L11 

Tegninger:   

Foto:  1/4884, 1/4886, 1/4887 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L15 
Sekundær, Stenrække, formentlig fundament, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Stenrække, øst-vest orienteret, med sten på cirka 20 cm i diameter. Stenene overlejres og omgives af L10. Formentlig 

top af fundament. 

 

Matrix: 

L10 



I 

L15 

I 

Bund af udgravning 

Tegninger:   

Foto:  1/4887, 1/4888, 1/4889, 1/4890, 1/4891, 1/4892, 1/4894 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L16 
Sekundær, Nedbrydningslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Lag med fyld som L11, men fyldt med gult ler/mørtel, kalknister, rødt tegl. Herover lag som L7 (recente lagvise lag). 

 

Matrix: 

L7 

I 

L16 

I 

L11 

Tegninger:   

Foto:  1/4889, 1/4890, 1/4891, 1/4892, 1/4894 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L17 

Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent stor nedgravning opfyldt med gult stabilgrus øverst og herunder gult sand. Nedgravningen går ned i 0,9 meter 

under terræn. Laget starter cirka 3 m nord for L15.  

Tegninger:   

Foto:  1/4894, 1/4895, 1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902, 1/4903, 1/4904, 1/4905, 1/4906 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L18 
Sekundær, Nedgravning til kloak, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning til kloak. Laget er rekonstrueret i Mapinfo. 

Tegninger:   

Foto:   



Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L19 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brungråt let leret sand m teglnister, trækul, nord for røret L21 er der ligeledes observeret lidt mørtelnister i laget. 

Laget forekommer i den nedre del af profilen samt i bunden af grøften. Laget kan godt være samme lag som L10, som 

dog er beskrevet som mørkt brungråt, men forekommer lige syd for, hvor L17 forstyrrer lagene i flade og profil. 

 

Matrix: 

L41,L20 

I 

L19 = L10? 

I 

Udgravningsgrænse, bund 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902, 1/4907, 1/4908, 1/4909, 1/4910, 1/4911, 1/4912 

Fund:  X10: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L20 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Gråt leret sand bl.a. med indhold af lille apotekerglas. Laget er cirka 5 cm tykt. Laget optræder sammen med L40-L44 

og L19 lige hvor L17 ses i fladen. Laget er formentlig redeponeret sammen med L41, L42, L43, L44. 

 

Matrix: 

L44 

I 

L20 

I 

L19 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902 

Fund:  X6: Glas, uspecificeret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   



L21 
Sekundær, Recent rør, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

L21 Recent rør Nyere tid 

Underboret eller nedgravet plastikrør. 

  

Matrix: 

L20 

I 

L21 

I 

L19 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4900, 1/4901, 1/4902 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L22 
Redeponeret, Træplanke, redeponeret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Øst- vest orienteret træplanke 3 cm tyk, meget dårligt bevaret m jernnagle i den ene ende. Forekom i 50 cms dybde, 

lige syd for stensamling L24 og sand L23. Ved dybere nedgravning kunne lagene ses at være redeponerede (jfr. 

Profilen). 

 

Matrix: 

L40 

I 

L22 

I 

L19 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4903, 1/4904, 1/4905, 1/4906 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L23 
Redeponeret, Sandlag, redeponeret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Lyst gulhvidt sand, som blev formodet at kunne være sættelag til let forstyrret stenlægning nord for repræsenteret 

ved stenene L24. Ved dybere afgravning og i profil kunne lagene dog ses at være redeponerede. 

 

Matrix: 

L40 



I 

L23 

I 

L19 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4903, 1/4904, 1/4905, 1/4906, 1/4911, 1/4912, 1/4913 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L24 
Redeponeret, Stensamling, redeponeret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Løst mørkegråt humøst sand med røde og længere nede i laget også gule tegl. Ved afgravning nedad sås midt i dette 

lag et øst-vest gående kloakrør (L27) nedgravet med sten langs begge sider af røret under sandlaget (L23). Ved dybere 

afgravning og i profil kunne lagene dog ses at være redeponerede, i forbindelse med nedgravning til L27. 

 

Matrix: 

L40 

I 

L24 

I 

L27,L45 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4903, 1/4904, 1/4905, 1/4906, 1/4911, 1/4912, 1/4913 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L25 

Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brungråt leret sand med røde teglnister, sten og nister af mørtel og gult ler. Laget ses i fladen under L46, L45 og de 

redeponerede lag i nedgravningen til røret L27. I L25 var bl.a. skår af glasflaske med indstøbt delvist bevaret påskrift 

København (ikke hjemtaget). Nord for røret ses i flade og profil en smule af et underliggende lag, L26. Overgangen 

mellem L19 og L25 er diffus, men i østprofilen synes L25 at overlejre L19 og dermed være yngst. 

 

Matrix: 

L46,L35? 

I 

L25 

I 

L26, L19 

 



Tegninger:   

Foto:  1/4907, 1/4908, 1/4909, 1/4910, 1/4911, 1/4912, 1/4913, 1/4914, 1/4915, 1/4916, 1/4917, 1/4918, 

1/4919 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L26 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brungråt sand opblandet med gult mørtel/grus, træstykker, fragmenter af gule og røde tegl. Ses i fladen i en smal 

stribe under L25. 

 

Matrix: 

L25 

I 

L26 

I 

Bund af grøft, udgravningsgrænse. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4907, 1/4909, 1/4910, 1/4915 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L27 
Sekundær, Kloakrør, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent kloakrør. I nedgravning hertil (L29) er opfyldt redeponerede lag L22, L23, L24. 

 

Matrix: 

L22,L23,L24 

I 

L27 

I 

L29 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4905, 1/4906, 1/4907, 1/4909, 1/4910, 1/4911, 1/4912, 1/4913, 1/4914 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   



L28 
Sekundær, Ikke anvendt lagnummer, Nutid-Nutid 

Ikke anvendt lagnummer. 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L29 
Sekundær, Nedgravning til kloak L27., Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning opfyldt med L22, L23, L24 og mørkt brungråt stenet og gruset sand. 

Matrix: 

L27 

I 

L29 

I 

L45,L46,L25 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4907, 1/4908, 1/4909, 1/4910, 1/4911, 1/4912, 1/4913, 1/4914, 1/4915, 1/4916, 1/4917, 1/4918 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L30 
Sekundær, Opfyldslag, nedbrydning, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Orange grus fyldt med nister og stykker af røde tegl. Laget forekom nord for L27. Formentlig nedbrydningslag. 

 

Matrix: 

L29 

I 

L30 

I 

L47 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4907, 1/4909, 1/4910, 1/4914, 1/4915, 1/4916, 1/4917, 1/4918 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   



L31 
Sekundær, Punktfundament? Gule tegl i kasseform med fyld af store sten., Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

I plan sås umiddelbart kvadratisk kasse af gule tegl i mindst tre skifter og en komplet bund af tegl fortsat sammensat 

med mørtel. Inden i kassen er opfyldt sten, især meget store sten, se fotos. Formentlig punktfundament af nyere dato. 

 

Matrix: 

L40 

I 

L31 

I 

L7 (lag som dette) 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4919, 1/4920, 1/4921, 1/4922, 1/4923 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L32 
Redeponeret, Sten, redeponeret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Stor sten, ligger i redeponerede lag, indmålt med GPS. Stenen ligger i L37, og relationen hertil er derfor uklar. 

 

Matrix: 

L40 

I 

L32 en del af L37 

I 

L33 

 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L33 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent gråbrunt humøst sand bl.a. med skår og røde tegl i og med striber af gulgråt sand med trækul. Laget 

fremkom nord for L31, hvor laget var 20-30 cm tykt. 

 

Matrix: 

L37 

I 

L33 



I 

L34 

 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:  X3: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, bundskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L34 
Primær, Vækstlag?, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brunt meget organisk, næsten tørveagtigt lag bl.a. med kridtpibe. Muligvis vækstlag. Laget forekommer nord for L31. 

Laget er 10-15 cm tykt. 

 

Matrix: 

L33 

I 

L34 

I 

L35 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4923, 1/4924, 1/4926, 1/4927 

Fund:  X5: Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L35 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Gråbrunt sand fortsat med meget omsat organisk indhold samt få nister af røde tegl, trækul og mørtel. Laget 

forekommer nord for L13. Laget ses i bunden af grøften. Laget antages at overlejre L25 syd for laget, men relationen 

er ikke klart påvist i felt. 

 

Matrix: 

L34 

I 

L35 

I 

L25?, Bund af grøft, udgravningsgrænse. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4919, 1/4920, 1/4921, 1/4922, 1/4923, 1/4924, 1/4925, 1/4926, 1/4927 

Fund:  X5: Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  



Anlæg: G1 

Lag:  

   

L36 
Sekundær, Recent nedgravning, kloak, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Recent nedgravning til kloak, opfyldt med gråhvidt groft sand og øverst gult stabilgrus. 

 

Matrix: 

Udgravningsgrænse, overflade 

I 

L36 

I 

L37 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4925, 1/4926, 1/4927, 1/4928, 1/4929, 1/4930 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L37 
Sekundær, Nedgravning, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Nord for L31 ses i den øvre del af profilen lagvise recente lag jfr. L7, men et stykke mod nord går dette ned i en 

nedgravning, L37, opfyldt med gråt stenfyldt grus ned til cirka 90 cm under overfladen og nord for L36 fortsætter 

nedgravningen dybere end grøftens bund og indeholder her med byggeaffald (hullede gule og røde mursten, bevaret 

træ, jern). 

 

Matrix: 

L36 

I 

L37 

I 

L34 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4923, 1/4924, 1/4925, 1/4926, 1/4927, 1/4928, 1/4929, 1/4930, 1/4931, 1/4932, 1/4933 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L38 

Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 



Ret kompakte grå sandlag med nister af tegl og trækul samt bl.a. kridtpibefragment. Lagene forekommer i bunden af 

grøften. 

 

Matrix: 

L34?, L37 

I 

L38 

I 

Udgravningsgrænse, bunden 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4928, 1/4929, 1/4930, 1/4931, 1/4932, 1/4933 

Fund:  X2: Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )  

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L39 
Sekundær, Træpæl, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Bevaret lille træpæl, cirka 5 x 2,5 cm, rektangulær, ikke tilspidset. Pælen ser ikke særligt gammel ud. Pælen er uden 

synlig nedgravning gennem L34, som i fladen omgav pælen. 

Matrix: 

L37 

I 

L39 

I 

L34? 

 

Tegninger:   

Foto:   

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L40 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Gult stabilgrus i N-S-delen af G1. 

 

Matrix: 

Asfalt/overfladeniveau 

I 

L40 

I 

L11,L41 



Tegninger:   

Foto:  1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902, 1/4914, 1/4915, 1/4916, 1/4917, 1/4918, 1/4921, 

1/4923, 1/4924, 1/4926, 1/4927 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L41 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mørkt gråbrunt muld. Kan være samme som L11, som ligeledes forekommer lige under stabilgrus og formentlig er 

redeponeret fyld. Ved den store forstyrrelse L17 er laget 40 cm tykt. Nord for røret L21 er laget 30 cm tykt og 

overlejrer L19. 

 

Matrix: 

L40 

I 

L41 = L11? 

I 

L42, L19 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L42 

Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brungråt leret sand m nister af mørtel, gult ler, trækul, heri plastik ved afgravning lige nord for, hvor L17 ses i fladen. 

Formentlig redeponeret. Laget er cirka 20 cm tykt. 

 

Matrix: 

L41 

I 

L42 

I 

L43 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  



   

L43 
Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Mørkebrunt muld, cirka 10 cm tykt lag. Laget optræder sammen med L40-L44 lige hvor L17 ses i fladen. Laget er 

formentlig redeponeret sammen med L41, L42, L43, L44, L20. 

 

Matrix: 

L42 

I 

L43 

I 

L44 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L44 

Sekundær, Opfyldslag, recent, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brungråt let leret sand m teglnister, trækul og porcelæn. Laget er 10-15 cm tykt. Laget optræder sammen med L40-

L43 lige hvor L17 ses i fladen. Laget er formentlig redeponeret sammen med L41, L42, L43, L20. Det er dog også 

muligt, at L44 sammen med L20 og L19 er intakte lag. 

 

Matrix: 

L43 

I 

L44 

I 

L20 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4896, 1/4898, 1/4899, 1/4900, 1/4901, 1/4902 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L45 
Sekundær, Sten, eventuelt rest af stenlægning, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Række af sten langs nedgravning til kloakrør L27. Stenene ikke indmålt, men på fotos ses stenene som en enkelt øst-

vestgående række af sten på sydsiden af L27 i samme niveau som dette. I vestprofilen (se fotos) ses stenene omlejret 

af muligt sættelag L46. 



 

Matrix: 

L23 og øvrige redeponerede lag til L27. 

I 

L45 

I 

L46 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4907, 1/4908, 1/4909, 1/4910, 1/4911, 1/4912, 1/4913 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L46 
Sekundær, Sandlag, muligt sættelag til L45, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Heterogent gråbrunt og brungråt sand med pletter af gult ler og trækul. Laget ses på begge sider af røret L27. Syd for 

røret ses i laget stenene i stenrækken L45, som kan være rest af en stenlægning, som har været placeret oveni 

sandlaget L45. Der kunne dog ikke erkendes flere sten i profilen nord for L27, som kunne underbygge dette, selvom 

der i fladen kunne ses sten på denne side, som dog også kunne være en del af de redeponerede lag. 

 

Matrix: 

L45 

I 

L46 

I 

L25 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4907, 1/4908, 1/4909, 1/4910, 1/4911, 1/4912, 1/4913, 1/4914, 1/4915, 1/4916, 1/4917, 1/4918 

Fund:    

Anlæg: G1 

Lag:  

   

L47 
Sekundær, Opfyldslag, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Brungult gråligt gruset sand med teglnister. Forekommer i profilen, hvor L25 og L26 ses i fladen. 

 

Matrix: 

L30 

I 

L47 

I 



L46 

 

Tegninger:   

Foto:  1/4907, 1/4909, 1/4910, 1/4914, 1/4915, 1/4916, 1/4917, 1/4918 

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

 

  



FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 02-03-2016  

P1 Jord  til flotering  Nutid-Nutid  

P2 Jord  til flotering  Nutid-Nutid  

P3 Jord  til flotering  Nutid-Nutid  

P4 Jord  til flotering  Nutid-Nutid  

P5 Jord  til flotering  Nutid-Nutid  

P6 Jord  til flotering  Nutid-Nutid  

X1 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

randskår 

Yngre 

middelalder 

(1500-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X2 Keramik/historisk 

tid 

Kridtpibe Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X3 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods (hornmalet) 

vådglasur, bundskår 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X4 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Yngre 

middelalder 

(1500-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X5 Keramik/historisk 

tid 

Kridtpibe Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X6 Glas Glas, uspecificeret Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X7 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods (hornmalet) 

vådglasur, randskår 

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660)-

G1 



Nyere tid 

(1661 - ) 

X8 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods (hornmalet) 

vådglasur, randskår 

Yngre 

middelalder 

(1500-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X9 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods (hornmalet) 

vådglasur, randskår 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X10 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X11 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

stjert/hank/øre 

Yngre 

middelalder 

(1500-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

X12 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

G1 

 

  



 Fundbeskrivelse 

 

Kampagne: 02-03-2016   

P3 
Jord , til flotering , Nutid-Nutid 

Er floteret , tørret og magasineret (indeholder trækul (moderat mængde), korn og fiskeknogler). 

Tegninger:   

Foto:  1/4869, 1/4870 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L6 

   

P4 
Jord , til flotering , Nutid-Nutid 

Er floteret , tørret og magasineret (indeholder trækul (moderat mængde), korn og fiskeknogler). 

Tegninger:   

Foto:  1/4869, 1/4870 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L6 

   

P5 
Jord , til flotering , Nutid-Nutid 

Er floteret , tørret og magasineret (indeholder trækul (lille mængde), korn og fiskeknogler). 

Tegninger:   

Foto:  1/4869, 1/4870 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L2 

   

P6 
Jord , til flotering , Nutid-Nutid 

Er floteret , tørret og magasineret (indeholder trækul (lille mængde), korn og fiskeknogler). 

Tegninger:   

Foto:  1/4869, 1/4870 

Anlæg:  

Fund:   

Lag L2 



   

X1 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid 

(1661 - ) 

1 randskår. Rødgods med indvendig, fladedækkende, grønlig, våd-blyglasur. Antydning af lågfals. 

Tegninger:   

Foto:  1/1360, 1/1361 

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L5 

   

X2 
Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

1 kridtpibefragment, stilk. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L38 

   

X3 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, bundskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Et bundskår. Rødgods, indvendig fladedækkende, mørk, transparent blyglasur. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L33 

   

X4 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid 

(1661 - ) 

Tre skår fra tre forskellige kar. Alle bugskår: 1 rødgods med fladedækkende indvendig flaskegrøn blyglasur, 1 rødgods 

med indvendig pibelersbegitning og fladedækkende, mørk flaskegrøn blyglasur samt 1 bugskår af lyst beigegult gods 

med indvendig, fladedækkende lys gulbrun blyglasur - stykket sekundært brandskadet. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L2 



   

X5 
Keramik/historisk tid, Kridtpibe, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

To stilkfragmenter af kridtpibe. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L34, L35 

   

X6 
Glas, Glas, uspecificeret, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Fragment af lille, fladbundet, støbt flaske af klart glas. 

Tegninger:   

Foto:  1/1373, 1/1374, 1/1375 

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L20 

   

X7 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nyere tid 

(1661 - ) 

Et kridtpibefragment og tre randskår. Randskårene alle rødgods: 1 med lodret rand med tre udvendige drejeriller og 

indvendig fladedækkende, transparent, stedvis svagt grønlig blyglasur; 1 randskår fra lille, tyndvægget fad med 

indvendig partiel pibelers bemaling og formodentlig fladedækkende, transparent blyglasur, der er delvist afstødt. 

Randen udvendigt dekoreret med dekoration af bølgeformet, pibelers bemaling. og klar blyglasur, der kun ses på 

randpartiet. Desuden randskår med vandret øre. Ørets overside dekoreret med fingerindtryk. Fragmentet dækket af 

fladedækkende, hvid pibelers begitning og grøn, let spættet glasur på både yder- og inderside, 

Tegninger:   

Foto:  1/1365, 1/1366 

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L6 

   

X8 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Yngre middelalder (1500-tal)-Nyere tid (1661 

- ) 

Opsamling af fire skår: Et tåfæste af rødgods med indvendig, fladedækkende, klar blyglasur og tå med cirkulært 

tværsnit; 1 kakkelfragment, bagsiden afstødt, indvendig rester af grøn glasur, men det meste afstødt, 1 bugskår af 

engelsk creamware; 1 rand-, bug- og bundskår af lille, tyndvægget skål eller fad af rødgods og formodentlig indvendig 



dekoreret med pibelersbemaling og fladedækkende blyglasur, men stykket er sekundært brandskadet. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/1359 

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L5 

   

X9 

Keramik/historisk tid, Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, randskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Opsaming af 13 skår fra 13 forskellige kar. Omfatter: 1 rand-, side- og bundskår af fad i rødgods, fanen dekoreret med 

pibelers, kohorns-malet bølgelinie. Spejlet dekoreret med pibelersbemaling, stedvis transparent grøn glasur. Hele 

fadet dækket af indvendigt fladedækkende, klar blyglasur. Desuden lille randskår af rødgods med indvendig, 

fladedækkkende klar blyglasur, 5 bugskår af rødgods med indvendig, fladedækkkende klar blyglasur; 1 randskår af fad i 

lyst beige gods med indvendig, fladedækkende klar blyglasur (stykket sekundært brandskadet) og et meget lille 

bugskår af lyst beige gods, der på den ene side er dekoreret  med bølgelinie eller skæl og en fladedækkende, klar 

blyglasur med enkelte brunlige pletter; 1 bugskår af engels creamware; 1 bugskår af stentøj, mørkgråt gods, 

indersiden orangebrun, ydersiden brungrå (proveniens pt ukendt); 1 bundskår af fladbundet, ligesidet stentøjs krus af 

lyst beige gods, ydersiden dekoreret med accentuerede drejeriller og mellembrun engobe og endelig et bundskår af 

stor fajancekar, udvendig blå dekoration og fladedækkende tinglasur.  

Tegninger:   

Foto:  1/1367, 1/1368 

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L9, L10 

   

X10 

Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

To fragmenter af samme kakkel. Ydersiden helt uden plastisk dekoration, men med fladedækkende pibelersbegitning 

og lys grøn, let spættet blyglasur. 

Tegninger:   

Foto:  1/1362, 1/1363, 1/1364 

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L19 

   

X11 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Yngre middelalder (1500-tal)-

Nyere tid (1661 - ) 

Diverse stjerter, skår af jydepotter mv. Opsamlingen omfatter to kridtpibestilke (længste stykke 4,5cm), begge 

udekorerede; 1 randskår og bugskår fra jydepotter, bugsk¨ret indvendig dekoreret med glitning. Desuden 7 

stjertpotteskår af rødgods med indvendig, fladedækkende, klar blyglasur: 2 randskår, 1 fragment af båndformet hank 



med fure på ydersiden, 1 stjertfæste med to fingermærker, 1 tå og tåfæste, hvor tåen har cirkulært tværsnit og 

ligeafskåret standflade, 1 randskår med vandret, båndformet øre placeret helt oppe på randkanten samt 1 stjert og 

stjertfæsteskår. Det sidste stykke sekundært brandskadet og noget smeltet ud af form.Skårene ser ud til at stamme fra 

7 forskellige kar. Samlet datering 1550-1700. 

Tegninger:   

Foto:  1/1369, 1/1370, 1/1371, 1/1372 

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L10 

   

X12 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

1 fragment af vinduesglas, hvor én side er intakt krøjselbidt, mens de øvrige sider er uintakte. Stykker angrebet af 

glaspest. 1 bundskår af mindre fad af rødgods, indvendig pibelers bemaling og klar, fladedækkende blyglasur. 

 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: G1 

Fund:   

Lag L3 

 

  



Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 02-03-2016  

1/1359 Fund fra X8   X8 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1360 Fund fra X1, 

bagsiden 

  X1 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1361 Fund fra X1, 

forsiden 

  X1 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1362 Fund fra X10, 

forsiden 

  X10 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1363 Fund fra X10, 

forsiden 

  X10 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1364 Fund fra X10, 

den enes 

bagside 

  X10 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1365 Fund fra X7, 

forsiden 

  X7 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1366 Fund fra X7, 

bagsiden 

  X7 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1367 Fund fra X9, 

forsiden 

  X9 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1368 Fund fra X9, 

bagsiden 

  X9 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1369 Fund fra X11, 

forsiden 

  X11 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1370 Fund fra X11, 

forsiden 

  X11 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1371 Fund fra X11, 

bagsiden 

  X11 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1372 Fund fra X11, 

bagsiden 

  X11 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1373 Fund fra X6, 

oppefra 

  X6 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/1374 Fund fra X6, 

fra siden 

  X6 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 



1/1375 Fund fra X6, 

nede fra 

  X6 digitalt foto 27-04-2016 Tina 

Villumsen 

1/4845 G1, østligste 

de, del 1l, 

oversigt set 

fra 

østnordøst 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4846 G1 sydprofil 

del 1 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4847 G1 sydprofil 

del 1 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4848 G1 del 2, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4849 G1 sydprofil 

del 2 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4850 G1 sydprofil 

del 2 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4851 G1 del 3, 

detail i 

niveau med 

L3, set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4852 G1 del 3, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4853 G1 sydprofil 

del 3 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4854 G1 sydprofil 

del 3 fra øst 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 



mod vest. Set 

fra nord. 

1/4855 G1 del 4, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4856 G1 sydprofil 

del 4 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4857 G1 sydprofil 

del 4 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

   digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4858 G1 del 5, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4859 G1 sydprofil 

del 5 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4860 G1 sydprofil 

del 5 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4861 G1 del 6, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4862 G1 sydprofil 

del 6 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4863 G1 sydprofil 

del 6 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4864 G1 del 7, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 



1/4865 G1 sydprofil 

del 7. Set fra 

nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4866 G1 del 8, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4867 G1 sydprofil 

del 8 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4868 G1 sydprofil 

del 8 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 02-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4869 G1 sydprofil 

med udtagne 

prøver (P1-

P6). Set fra 

nord. 

 G1 P1, P2, 

P3, P4, 

P5, P6 

digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4870 G1 sydprofil 

med udtagne 

prøver (P1-

P6). Set fra 

nordvest. 

 G1 P1, P2, 

P3, P4, 

P5, P6 

digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4871 G1 del 9, 

oversigt set 

fra 

østnordøst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4872 G1 sydprofil 

del 9 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4873 G1 sydprofil 

del 9 fra øst 

mod vest. Set 

fra nord. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4874 G1 N-S delen, 

del 1, 

oversigt set 

fra sydsydøst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 



1/4875 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

1 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4876 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

1 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4877 G1 N-S delen, 

del 2, 

oversigt set 

fra syd. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4878 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

2 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4879 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

2 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4880 G1 N-S delen, 

del 3, L13 i 

fladen, set fra 

sydsydøst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4881 G1 N-S delen, 

del 3, 

oversigt set 

fra sydsydøst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4882 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

3 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4883 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

3 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 



1/4884 G1 N-S delen, 

del 4, 

oversigt set 

fra sydsydøst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4885 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

4 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4886 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

4 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4887 G1 N-S delen, 

del 5 med 

L15, oversigt 

set fra syd. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4888 G1 N-S delen, 

del 5 med 

L15, detail set 

fra syd. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4889 G1 N-S delen, 

del 5 med 

L15, detail set 

fra syd. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4890 G1 N-S delen, 

del 5 med 

L15, detail af 

vestprofil, set 

fra øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4891 G1 N-S delen, 

del 5 med 

L15, detail af 

østprofil, set 

fra vest. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4892 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

5 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4893 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 



5 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

1/4894 G1 N-S delen, 

del 5-6 med 

L15, L16 og 

L17, oversigt 

set fra 

sydsydøst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4895 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

6 med L17. 

Set fra øst. 

 G1  digitalt foto 03-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4896 G1 N-S delen, 

del 7, 

oversigt set 

fra syd med 

L17 i 

østprofilen. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4897 G1 N-S delen, 

del 7, 

oversigt set 

fra syd med 

L17 i 

østprofilen. 

   digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4898 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

7 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4899 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

7 fra syd mod 

nord. Detail 

af fra top til 

bund L40, 

L41, L42, L43, 

L44, L20 og 

L19. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4900 G1 N-S delen, 

del 8, 

oversigt set 

fra syd med 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 



L17 i 

østprofilen og 

rør L21 i 

fladen. 

1/4901 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

8 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4902 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

8 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4903 G1 N-S delen, 

del 9, 

oversigt set 

fra syd med 

L17 i 

østprofilen, 

kabler og 

sten L22, L23, 

L24 i fladen 

under 

udgravning. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4904 G1 N-S delen, 

del 9, 

oversigt set 

fra syd med 

L17 i 

østprofilen, 

stensamling 

L24, sand L23 

og træstykke 

L22 i fladen 

under 

udgravning. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4905 G1 N-S delen, 

del 9, 

oversigt set 

fra syd med 

L17 i 

østprofilen, 

stenrække 

under 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 



stensamling 

L24 og sand 

L23 i fladen 

under 

udgravning.

 

Røret L27 

desuden 

synligt. 

1/4906 G1 N-S delen, 

del 9, 

oversigt set 

fra syd med 

L17 i 

østprofilen, 

stenrække 

under 

stensamling 

L24 og sand 

L23 i fladen 

under 

udgravning.

 

Røret L27 

desuden 

synligt.  

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4907 G1 N-S delen, 

del 9, 

oversigt set 

fra sydsydøst 

med L17 i 

østprofilen, 

med kabler, 

rør L27, og 

lagene L19, 

L25 og L26 i 

fladen. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4908 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

9 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4909 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

9 fra syd mod 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 



nord. Set fra 

øst. 

1/4910 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

9 fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4911 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd for 

rør L27 i flade 

og profil. Set 

fra øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4912 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd for 

rør L27 i flade 

og profil. Set 

fra øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4913 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd og 

nord for rør 

L27 i flade og 

profil. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4914 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd for 

rør L27 i flade 

og profil. Set 

fra øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4915 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd for 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 



rør L27 i flade 

og profil. Set 

fra øst. 

1/4916 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd for 

rør L27 i flade 

og profil. Set 

fra øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4917 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd for 

rør L27 i flade 

og profil. Set 

fra øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4918 G1 N-S-delen, 

detail af 

vestprofil del 

9, sydligste 

del syd for 

rør L27 i flade 

og profil. Set 

fra øst. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4919 G1 N-S delen, 

del 10, 

oversigt set 

fra sydsydøst 

med 

L25,L31,L35 i 

fladen. Set 

fra syd. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4920 G1 N-S-delen, 

detail af flade 

ved L31 del 

10. Set fra 

syd. 

 G1  digitalt foto 04-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4921 G1 N-S-delen, 

detail af flade 

og profil ved 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 



L31 del 10. 

Set fra vest. 

1/4922 G1 N-S delen, 

del 11, 

oversigt set 

fra syd med 

L31,L35 i 

fladen. Set 

fra syd 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4923 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

11 ved L31 og 

L35 fra syd 

mod nord. 

Set fra øst 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4924 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

11 ved L31 og 

L35 fra syd 

mod nord. 

Set fra øst. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4925 G1 N-S delen, 

del 12, 

oversigt set 

fra syd med 

L35, L36, L37 

i fladen. Set 

fra syd. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4926 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

12 ved L35 

fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4927 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

12 ved L35, 

L36, L37 fra 

syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4928 G1 N-S delen, 

del 13, 

oversigt set 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 



fra syd med 

L36, L37, L38 

i fladen. Set 

fra syd. 

1/4929 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

13 ved L36, 

L37, L38 fra 

syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4930 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

13 ved L36, 

L37, L38 fra 

syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4931 G1 N-S delen, 

del 14, 

oversigt set 

fra syd med 

L38 i fladen. 

Set fra syd. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4932 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

14 ved L38 

fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

1/4933 G1 N-S-delen, 

vestprofil del 

14 ved L38 

fra syd mod 

nord. Set fra 

øst. 

 G1  digitalt foto 07-03-2016 Tina 

Villumsen 

 


