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Resumé:
Næstved Museum har i perioden 20. december 2007 til 13. marts 2008 overvåget anlægsarbejde
ved og omkring Holmegård Gods. Under dette arbejde fremkom en betydelig viden, der hidtil har
været ukendt. Både i form af arkæologiske levn, men også i form af tidligere, glemte undersøgelser.
Nærværende materiale består af et nyfundet vægfundament fra 14-1600-tallet, en nyfremkommen
udslagsvask af granit, et nyfremkommet fragment af et gravmonument, samt interessant viden om
topografi og geologi omkring og under de eksisterende bygninger, som bidrager med viden til Holmegårds anlæggelse og tidlige funktion.

Deltagere:
Ansvarlig leder: Birgitte Borby Hansen (BBH), Mag. Art. museumsinspektør.
Daglig leder: Jeppe Boel Jepsen (JBJ), cand. Phil. forhist. Arkæologi, og Jeppe Ravn (JR), cand.
Mag. Marin og Middelalder arkæologi.
Deltagere: Susanne Outzen (SO), Cand. Phil, museumsinspektør. Kasper Wurr Stejrnqvist (KWS),
cand. Mag. middelalder arkæologi og Kim Christoffersen (KC), bach. forhist. Arkæologi.
Maskinfører: Erik NN og Skipper NN fra Skipper Kloak Service. Lars NN og Brian NN fra Knud
Andreasens entreprenørfirma.
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Bygherre: Christian Danneskiold-Samsøe Lassen.
Rådgivende arkitekt Jesper Herbert-Nielsen, Arp & Nielsen.

Undersøgelsens forløb:
Dato for start og slut for feltundersøgelsen 20/12 2007- 12/03 2008.
Dato for start og slut for beretning:13/03 2008-29/3 2008.

Områdets Forhistorie:
Selve Holmgård Hovedgård er en af landets bedst bevarede bindingsværksherregårdsbygninger fra
det 17. århundrede. Holmegård nævnes så tidligt som 1327. Bebyggelse på Holmegård nævnes dog
først i 1375. Lokaliteten har imidlertid allerede fra 1305 været anvendt i en endnu ukendt grad af
Johanittermunkene fra Antvorskov til ”bagning af sten”. Munkenes aktiviteter i Holme og i området
omkring Holmegård, er kun kendt fra skriftlige kilder.

Portbjælken med Claus Daa og fru Ingeborg Parsberg navne og våbenskjold.
Godsets nuværende hovedbygning ligger placeret på en markant holm omgivet af både en ydre og
en indre voldgrav. I dag er der kun bevaret oprindelige bygninger inde på barfreden. Oprindeligt har
også forborgen haft bygninger fra 1700-tallet. Disse stalde- og nyttebygninger nedbrændte i 1993.
De nuværende bygninger på barfreden består af en toetagers hovedbygning, orienteret nord-syd og
med en fuld kælder. Denne bygning er ifølge en indskrift i porten bygget i 1635 af Claus Daa. I
hvilket omfang Claus Daa har anvendt en ældre og allerede etableret barfred til hovedbygningen,
var forud for denne undersøgelse et åbent spørgsmål.
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Hovedbygningen er efterfølgende blevet udvidet med to øst-vest sidefløje. Begge disse sidefløje har
oprindeligt været opført i kun et stokværk. Årstallet for opførelsen af begge disse sidefløje er ikke
angivet, men må være mellem 1700-1750. Efterfølgende er begge sidefløje blevet forlænget i hele
barfredens længde og den sydligste i hele dens længde rejst i to stokværk. Den nordlige fløj er kun
blevet rejst i to stokværk i halvdelen af fløjens længde. Bygningen af de to sidefløje og hævningen
til to stokværk kan på nuværende tidspunkt ikke nærmere dateres. Hovedbygningen har oprindeligt
haft et trappetårn, som - ud over at være eneste oprindelige adgang i mellem de to etager og kælderen - oprindeligt var hovedbygningens hovedindgang. Dette tårn blev på et tidspunkt sløjfet. Ved
samme lejlighed blev der opsat trappeopgange i begge sidefløje. Det nærmere årstal for denne ombygning kendes ikke.

Gårdspladsen på barfreden med den sydlige sidefløj (tv) og hovedbygningen (th). Trappetårnet har
oprindeligt stået, hvor den rundklippede buksbom står i dag - bag den blå bil.
Et ikke tidligere registreret sandstensrelief, H01, fundet i 1930’erne i fylden på gårdspladsen har
sandsynligvis været opsat på trappetårnet. Dette relief kan dateres ved en indskrift til 1675 og bærer
initialerne OK og DG for Otto Krabbe og Dorothea von Gersdorf. At dette relief var endt i fylden
på gårdspladsen kan tolkes som at nedrivningen af tårnet og ombygningen af sidefløjene, er foregået under Otto Krabbes ejerskab 1670-1719 eller umiddelbart herefter. Dette vil også være i overensstemmelse med datering af arkitektoniske detaljer i sidefløjene.
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Historik
Den 10. december 2007 modtog Næstved Museum en opringning fra Arkitekt Jesper HerbertNielsen, om at entreprenør Skipper under nedgravning af et dræn på gårdspladsen på Holmegård
Gods, var stødt på noget, som denne tolkede som et kampestensfundament. Fundet blev besigtiget
af inspektørerne Birgitte Borby Hansen og Susanne Outzen. Anlægsarbejdet blev stoppet med henblik på indsamling af de nødvendige oplysninger om det samlede anlægsarbejde i om omkring bygningerne på borgfreden. Herefter blev der udarbejdet et budget på overvågning af det videre anlægsarbejde og registrering af samme og fremkomsten af historisk og forhistorisk materiale.
Anlægsarbejdet bestod i nedlægning af dræn, spildevandsledninger og pumpebrønde på gårdspladsen inde på barfreden. Det betød, at der ville forekomme både genopgravninger af allerede nedlagte
rørføringer samt nyopgravninger, hvorved der kunne etableres profiler og indhentes ny viden. Hertil
kom nedlægning af vand- og spildevandsledning på forborgen. Yderligere var godsets indre voldgrav under en kraftig restaurering, som krævede overvågning, dokumentation af anlæg og indsamling af fund.
Barfreden
Anlægsarbejdet på barfreden bestod i nedgravning af tre øst-vestgående drænrør. Disse tre ledninger blev hæftet på en nord-sydgående ledning i barfredens østlige ende, som ender i en brønd med
udløb i den indre voldgrav. Dertil kom to øst-vestvendte grøfter parallelt til kloak. Den nordligste af
disse var så tæt op ad grøft 1, at disse ikke kan adskilles. Disse blev ført tværs over gårdspladsen og
tagafløb hægtet sammen med afløbet til afdræningen af gårdspladsen. Alle rør blev nedgravet i
grøfter med en bredde på 40 cm og en dybde af 160 cm under overflade. Disse tre grøfter blev benævnt fra nord mod syd, grøft 1-3. Den nord-sydvendte grøft blev benævnt N-S-grøften.
Kloakken blev ført under den indre voldgravs syd-østlige hjørne og derefter nedgravet i plænen op
langs hovedbygningen på forborgen og hæftet sammen med den nynedlagte kloak ledning i en
brønd ud for den gamle hestestald.
Dette arbejde var påbegyndt ved anmeldelsen af fundet af fundamentsten. Således var grøft N-S og
godt halvdelen af grøft 1 allerede gravet og partielt tildækket; og der kunne således ikke foretages
videre iagttagelser i disse partier. Det efterfølgende arbejde på barfreden blev dog fulgt direkte.
Voldgraven
Grundet problemer med udskridninger i facaden og fundamentet i den indre voldgrav, havde bygningsforvaltningen i KUAS krævet en fundamentering af samme facade og fundament. Denne fundamentering bestod i en nedvibreret spunsvæg op ad samme facade med en opfyldning af sand og
forsegling af beton mellem spuns og facade. Dette arbejde krævede en tømning og efterfølgende
opgravning af den indre voldgrav. Opgravningen foregik helt ind til fundamentet af facaden på
barfreden. Ved dette arbejde fremkom en del ikke tidligere registrerede eller kendte anlæg. Dette
anlægsarbejde blev ikke overvåget direkte, men besigtiget, når lejligheden bød sig, og de fremkomne anlæg blev registreret ved disse lejligheder. Den opgravede fyld fra voldgraven blev kørt ud og
henlagt som fyld på Holmegård Gods’ marker. En del af dette materiale er efterfølgende blevet gået
over af frivillige med metaldetektor. Herved fremkom flere interessante fund.
Forborgen
Ved arbejdet med at nedgrave kloak og vandledning over forborgen og under den ydre voldgrav,
blev der gravet en 60 cm bred og 80 cm dyb grøft op langs den gamle hestestald og under den ydre
voldgrav ved den nuværende bro. Der blev ligeledes gravet en stikledning i en lige linje nord langs
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kanten af vejen op langs forvalterboligen, forbi godskontoret og rundt vest op til nordsiden af godskontoret. Der fremkom ikke mange anlæg under dette arbejde, i det det primært forgik i omrodet
eller opfyldt jord. Kun på stikledningens første del blev der gravet i oprindelige lag og netop på
dette stykke fremkom et betydeligt vægfundament. Dette anlægsarbejde blev delvist direkte overvåget.

Holmegård Gods på 1874 generalstabskort. Bemærk placeringen af overkørslen over den ydre
voldgrav.

Topografi og geologi:
Holmegård Gods ligger på en bakkeknold i Holmegård Mose, for enden af Fensmark-Hovled bakkeryg, syd for Holmegård mose. Selve bakkeknolden er fladrygget og kun hævet 4-5 meter over det
omkringliggende terræn; men markant afgrænset mod nord, vest og syd af lavere terræn og vådbund. Denne naturlige afgrænsning er blevet udnyttet til den ydre voldgrav, som i dag kun er synlig
på vest- og sydsiden af forborgen. På nordsiden er den blevet opfyldt tidligere i dette århundrede i
forbindelse med bygningsudvidelser, men sænkningen i terrænet er dog endnu tydelig. På østsiden,
ud i Holmegård mose, har der tidligere været en betydelig sø, strækkende sig fra godset ud til Jydebækken. Denne sø i dag er delvist bortdrænet og udtørret. I særdeles våde vintre gendanner denne
sø endnu sig selv.
Barfreden er i dag omgivet af en kvadratisk voldgrav på alle fire sider. Men i løbet af denne undersøgelse blev det klart, at denne indre voldgrav oprindeligt har været hesteskoformet og åben ud mod
den i dag fossile sø. Barfreden har således bare været ”udstukket” fra den lave holm, som udgør
forborgen. Dette kan endnu ses i græsplænen syd for forborgen, hvor der ud for hovedbygningen
kan ses en markant terrassekant, som markerer vestsiden af den oprindelige holm. Landopfyldniger
sydøst barfreden og øst har udvidet og flyttet forborgens afgrænsning til den i dag fossile sø. Denne
opfyldning har været foretaget over flere perioder. Den seneste kan CD-SL huske, at den foregik i
hans barndom på godset i 1960’erne. Hvornår de første opfyldninger er foregået er uvist. Det kan
dog afvises, at den indre voldgrav har fået sit kvadratiske udseende så tidligt som i forbindelse med
Claus Daa’s rejsning af den nuværende hovedbygning i 1635.

6

Det nuværende Holmegård Gods. Bemærk at de ældre bygninger, som ses på generalstabskortet, og
som nedbrændte i 1993, nu er erstattet af nye bygninger i forborgens nordlige del.

Metode:
Afdækningen af grøfter og skakter til diverse rør og brønde blev overvåget i tæt samarbejde med de
forskellige entreprenører og maskinfolk. Hvis skønnet nødvendigt, blev anlægsarbejdet midlertidigt
afbrudt og lag, anlæg og fund dokumenteret, registreret og indsamlet. Herefter blev arbejdet genoptaget. Opmåling og fotografering af profiler foregik løbende i takt med opgravningen af grøfterne.
Dette samarbejde fungerede tilfredsstillende og uden at bevirke større forsinkelser for nogen parter.
Dog opstod der forsinkelser i anlægsarbejdet grundet tekniske vanskeligheder, vejrlige problemer
og afventning af diverse høringer og tilladelser. Dette betød at den oprindelige tidsplan for overvågningen af anlægsarbejdet på barfreden på 2 til 2½ uge blev overskredet betydeligt. De tilkomne,
øvrige anlægsarbejder har ligeledes betydet yderligere arbejdstid for alle parter.
Grøfter og skakter blev opmålt og fikseret ud fra de omkringliggende bygninger. Et egentligt fast
målesystem ud over hele anlægsområdet blev ikke udlagt eller anvendt. I det omfang det blev skønnet formålstjenstligt, blev prøver optaget med henblik på absolut datering og henlagt i magasin til
eventuel senere analyse. Af de fire øst-vest grøfter på barfrededen blev de tre (grøft 1, 2 og 3) opmålt i fladen, og profilerne fra disse blev tegnet 1:20, i det omfang det var muligt. N-S grøften kunne ikke tegnes, idet denne var allerede var rørlagt og delvist genopfyldt ved anmeldelsen af anlægsarbejdet. Skakten til kloakbrønden og grøften ud i voldgraven blev ligeledes opmålt og tegnet 1:20.
Grøften i plænen blev ikke tegnet i sin helhed - kun det interessante parti med terrassekanten. Grøften til fjernvarme og spildevand på forborgen blev kun partielt tegnet på den nord-sydvendte stikledning. Hvor det var muligt, blev anlæg og profiler forsøgt fotodokumenteret, men grundet grøfternes smalle bredde og dybde, kunne dette ikke altid lade sig gøre.

Anlæg og fund:
Under denne overvågningssag fremkom der flere interessante og særdeles værdigfulde fund. Disse
var: et bygningsfundament, som fremkom i forbindelse med arbejdet i voldgraven. Flere kampestensfundamenter på gårdspladsen på barfreden. Et fragment af en ligsten, fundet i fylden på gårdspladsen En mindre maglemoseboplads på forborgen. Et vægfundament på forborgen. Fund af tøm-
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mer fra en tidligere bro over den indre voldgrav. Samt et kampestensfundament ved den ydre voldgrav.
Lagfølgen og profilerne på barfreden
I alt 7 profiler blev opmålt og tegnet fra grøfter og skakter på barfreden. Profilerne 1,2 og 3 er fra de
øst-vestvendte grøfter til dræn rør. Profil 4 er skakten til kloakbrønden og pumpen. Profil 5 er forlængelsen mellem NS-grøften ud til den indre voldgrav. Profil 6 er den skrå grøft og til øst-gavlen
af sydfløjen. Og profil 7 er den øst-vetvendte profil i sydøst-hjørnet af barfreden fra reetableringen
af facaden på barfreden.
Profilerne 1, 2, og 3 blev kun gravet ned i en dybde af 160 cm under gårdspladsens niveau. Profil 4
og 5 var knap 400 cm under niveau. Profil 6 var 200 cm under niveau. Profil 7 var 300 cm under
niveau.
Fra profilerne 1, 2, 3 og 7 kan der etableres en fælles lagfølge for barfredens undergrund.
Denne er fra toppen og mod bunden:
Lag 1: 5-10 cm recent grus. Dette lag fremkom over hele gårdspladsen
Lag 2: 20-40 cm lag af brolægning fra 1635 og frem. Stenene i denne brolægning er afrundede og
uregelmæssige. Fylden, hvori de ligger, er sortgrå og spættet med trækul og enkelte knoglefragmenter. Dette lag kan følges over store dele af gårdspladsen. Tidligere i dette århundrede har
der været anlagt en mindre central græsrondel med en vandkunst midt heri på gårdspladsen. Denne
anlæggelse havde bortgravet en del af den centrale brolægning på gårdspladsen og forstyrret de underliggende lag i en dybde af 150 cm. Dette var tydeligst i profil 2.
Lag 3: 80-100 cm tykt lag, som kunne opdeles i flere ”underlag”. Dette bestod af grågul muld, Lag
3a over rødgul sandet muld, Lag 3b. Kun i det øverste, det grågule, fremkom der murbrokker og
knoglefragmenter. Disse to lag fremkom i varierende tykkelser over hele gårdspladsen. Det er i Lag
3b, flertallet af de fremkomne stenfundamenter stod.
Lag 4: 30-50 cm lag af sortgrå til sortgrøn leret muld med enkelte murbrokker. Dette lag var betydeligt dybere i barfredens østlige ende, hvor det gik helt til bund i profil 1, 2 og 3, de 160 cm dybe
grøfter.
Lag 5: 0-40 cm lag af brunsort fast omdannet tørv. Laget var fundtomt. Dette lag fremkom i forskellig dybde over barfreden. I grøfterne 1, 2 og 3 frem kom det kun i grøfternes vestligste tredjedel. I
profil 7 fremkom laget i en dybde af 250 cm.
Lag 6: Gulbrunt groft bakkesand. Dette lag fremkom kun i profil 7, under Lag 5 og en dybde af 280
cm under niveau.
Lagene kan tolkes således, at Lag 1 er recent. Lag 2 er et brugslag fra 1600-tallet og frem. Lag 3 er
et bygningslag og brugslag fra før 1635. Lag 3b er sandsynligvis det primære bygningslag, men 3b
er et udretningslag, forud for bygningen af hovedbygningen på barfreden i 1635. Det er uvist om
Lag 3b i grøft 1, 2 og 3 er identisk med det lignende lag i Profil 7, men det er overvejende sandsynligt.
Lag 4 er et udretningslag forud for lag 3b. Dette lag består primært af opgravet lokalt ler, som det
kunne ses i det opgravede materiale fra den indre voldgrav.
Lag 5 og 6 er den oprindelige overflade af omdannet mosetørv og undergrundssand.
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På baggrund af lagene og deres fordeling på barfreden, tolkes denne som oprindeligt at have været
sammenhængende med forborgen. En øst-vestvendt ”hestesko-formet” voldgrav er så gravet, hvilket har skabt barfreden.
Anlæggene på barfreden
Ved opgravningen af grøfterne og afrensningen af voldgravsfacaden fremkom 24 anlæg. Disse bestod af 21 stenfundamenter, et raserlag og 2 munkestensfundamenter.
Af de 21 stenfundamenter kan kun 5, A10, A11, A24, A26 og A27 tolkes sammen med munkestensfundamenterne A9 og A23, som have været sammenhængende i en enkelt bygningskonstruktion, Fundament 07. Til dette, Fundament 07, hører også raserlag A25. Et anlæg, A19, kan henføres
til det allerede undersøgte tårnfundament. De øvrige 14 fund af anlæg kan ikke på nuværende tidspunkt henføres til nogen overordnet konstruktion.

Det sydøstlige hjørne af barfreden forud for opgravningen og afretningen,
hvorunder bygningsfundamentet fremkom.
Bygningsfundamentet, Fundament 07
Under arbejdet med at sikre og reetablere facaden på fundamentet under hovedbygningen og sidefløjene på barfreden fremkom et rulleskifte af munkesten sat oven på et kraftigt fundament af kampesten.
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Fundamentet blev afrenset, opmålt og tegnet 1:20. Profilen blev under afrensningen nøje undersøgt
med henblik på indsamling af daterende materiale. Desværre fremkom intet. Imens afgravningen af
nedskridningen foregik, blev forskellige munkesten indsamlet og et lille udsnit af disse indsamlet.
Dette indsamlede materiale, sammen med en munkesten udtaget fra rulleskiftet og en prøve af mørtlen, begge med henblik på eventuelle senere naturvidenskabelige dateringer, er det eneste hjemtagne materiale fra dette felt.

Hjørnet, Profil 7, efter afrensning. Flere af kampestenene er rullet ud og har måttet fjernes af sikkerhedshensyn. Målestokken som ses lige til højre for midten er 1 meter.
Anlæggene, som tolkes at udgøre Fundament 07, er kampestenskonstruktionerne A10, A11, A24 og
A26; munkestenskonstruktionerne A9 og A23; og raserlaget A25.
Kampestensanlægget A27 (Profil 7) tolkes som en hjørnekonstruktion i Fundament 07, hvilket
stemmer overens med, at placeringen af kampestensanlæggene A10 og A11 (Profil 4) sammen
munkestensfundamentet A9 udgør Fundament 07 øst-gavl. Anlæggene A23, A24 og A26 udgør
samme fundaments sydside. Disse anlæg blev påtruffet i en dybde af 200.250 cm under niveau. De
to munkestensforløb, sammen med stenfundamenterne, ligger orienteret næsten rent nord-sy og østvest. Fundament 07 tolkes således at være fundament for kraftig bygning. Munkestensskifterne ligger i rulleskifte i vandret position. Da denne opbygning kun meget sjældent ses i forbindelse med
opretning af stensyld til bindingsværksbygninger, tolkes dette fundament som tilhørende en ren
teglbygning. Bygningen har været mindst fire meter lang i øst-vestlig retning og mindst seks meter i
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nord-sydlig retning. Dette anlægs orientering stemmer overens med barfredens nuværende kvadratiske udseende.
Fundament 07 tolkes som værende ældre end den eksisterende hovedbygning. Dette fundament
ligger betydeligt dybere end fundamentet fra hovedbygningen. Derfor dateres denne teglstensbygning med sikkerhed til før 1635 og sandsynligvis til mellem 1400 og 1600-tallet. Manglen af en
sammenhængende NS-profil besværer en yderligere indsnævring.
Blandt de indsamlede fund af teglsten fra frilægningen af Fundament 07, fremkom en flad teglkakkel, X16. Både røde og gule munkesten, X11-14 og X17. Dertil er et fund af en munkesten med
indskæring til en vindues- eller dørfals, X15. Brug af sådanne indfalsede munkesten ses kun sjældent ved bindingsværksbygninger, hvilket yderligere bestyrker tolkningen, at bygningen har været
helt i tegl.

Hjørnet medbygningsfundamentet.
Fundament 07 kan desværre ikke funktionsbestemmes. Dertil mangler endelige dimensioner på
fundamentet og en sikker datering. Eftersom store dele af fundamentet tilsyneladende ligger ind
under sydfløjen, bliver en endelig afgørelse af Fundament 07’s dimensioner og eventuelle indre
rumopdeling næppe nogensinde mulig. Der blev dog hjemtaget to mørtelprøver, X10 og X18, med
henblik på en eventuel senere datering.
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Netop dateringen af konstruktionen af det ældste Holmegård og etableringen af barfreden har længe
været et åbent, men centralt spørgsmål i Holmegård Gods’ historie. Har Holmegård fra første færd
været en storgård eller en borg; og hvor stor en borg? Som Holmegård fremstår i dag med både en
ydre og en indre voldgrav og angivelser i tidlige kilder tilbage til 1327, gav dette anledning til spekulationer om, at der under de eksisterende bevarede bygninger kunne ligge svar på disse spørgsmål. Tidligere undersøgelser - ved Engquist og Næstved Museums tidligere inspektør Michaelsen var enten rettet andetsteds eller utilstrækkelige i deres svar. Nationalmuseet har ligeledes forsøgt en
datering af etableringen af barfreden ad dendrokronologisk vej. Desværre var de optagne prøver af
fundamentstømmer fra under hovedbygningens kældergulv, af bøg, hvortil der endnu mangler en
grundkurve.
Med fundet af Fundament 07 står det nu klart, at barfreden har været etableret allerede forud for
Claus Daa’s bygning på barfreden; og at barfreden oprindeligt har haft det nuværende kvadratiske
udseende, og med overvejende sandsynlighed nær de nuværende dimensioner.
Ligstensfragmentet, X21.
Under nedgravningen af den skrå forbindelsesledning over gårdspladsen fremkom et stykke af en
gravsten eller ligsten. Dette fremkom kun 20 cm under overfladen på gårdspladsen, under det nuværende kørelag. Det var klart, den fyld, hvori dette fragment blev fundet, var omrodet ved en recent
nedlægning af en spildevandsledning, som lå under findestedet. Under denne nedlægning var dette
fragment blevet flyttet, så dets oprindelig placering i lagfølgen på gårdspladsen kan ikke etableres.
Ligstensfragmentet er 46 cm langt, 22 cm bredt og 11 cm dybt. Det er fremstillet i en meget lys
rødlig granit. På bagsiden af det, kan ses et mindre parti af mørtel.
Forsiden er udhugget i lavt relief. To paneler kan ses. Det venstre er en rondel eller den nedre del af
et skjold. Inde i rondellen ses en bladornamentik. Det venstre panel er kvadratisk. I dets eneste bevarede hjørne ses to klippestykker. Dette panel tolkes sandsynligvis som en gengivelse af Jesu korsfæstelse. Under de to paneler er to partielle tekstlinjer bevaret.
HER UND..
..ES DET..
Teksten kan læses som ”HER UNDER …??ES?? I DET HERRENS ÅR…”. Denne tolkning af
teksten og tolkningen af det højre panel gør, at fragmentet tolkes som en ligsten fra en kirke.
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Ligstensfragmentet fra gårdspladsen.
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Udsnit af ligstensfragmentet med tekst.
Typografien fra teksten kan dateres til 16-17 århundrede. Partiet, hvorpå teksten står, er dog nedhugget svagt, hvilket kan anes på ovenstående fotografier. Teksten kan således muligvis tolkes som
værende en senere ændring, eller at ligstenen er blevet genanvendt.
Med sine to bevarede paneler, kan der dog forsigtigt tolkes på ligstenens oprindelige udseende, idet
denne må haft en symmetri i panelerne, og der må have været et tredje panel i form af en rondel
eller skjold til venstre for det centrale kvadratiske panel med den mulige korsfæstelsesscene.
Ligstenens oprindelige størrelse kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes, men må have været
betragtelig; næppe under 150x200 cm.
Hvorfra denne ligsten kommer, vides ikke. Men Otto Krabbe og hans tre hustruer blev oprindeligt
gravlagt i det, i 1868, nedrevne Krags kapel i Roskilde domkirke. Efter Krags kapel blev nedrevet,
blev Otto Krabbes og hans sidste hustru Birgitte Skeels marmorsarkofager opstillet i 1914 i sydkapellet i Vor Frue Kirke i Roskilde. Hvor hans to foregående hustruer sarkofager eller ligsten og det
øvrige Krabbe-inventar fra Krags kapel endte, vides ikke, men det ville være en spændende tanke,
om dele af dette skulle være returneret til Holmegård, og om ligstensfragmentet og det lille volutfragment skulle være fra Krags Kapel i Roskilde Domkirke? Det lille parti af mørtel på bagsiden af
ligstensfragmentet betyder i hvert fald, at ligstenen på et tidspunkt sandsynligvis har været opsat i
lodret position, og på et tidspunkt ikke har fungeret som dække over en grav, men har været opsat
på en væg.
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Udslagsvasken, H15.
Under oprensningen af den indre voldgrav blev en udslagsvask af granit fisket op fra det sydøstlige
hjørne af voldgraven, op i mod facaden af barfreden.
Udslagsvasken fremkom ved det hjørne af barfreden, hvor sammenstyrtningen skete. Og på dens
ene side kan endnu anes få rester af hvid kalk. Dette tolkes som at den tidligere har været anvendt
som fundament for den nu forsvundne gavlende af syd-fløjen. Og er endt i voldgraven ved dennes
sammenstyrtning. Udslagsvasken har således ikke været i funktion siden opførelsen af den sydlige
sidefløj i første halvdel af 1700-tallet. Forud for dens anvendelse som fundament har den endda
været sløjfet, idet - da den kom frem fra dyndet og leret i bunden af den tømte voldgrav – der endnu
sad to mørtelpropper i dens afløb. Disse udtørrede og smuldrede bort kort efter fremkomsten, men
deres placering i afløbet, svarede til at de har været indsat, mens stenen har siddet korrekt og har
kunnet anvendes som afløb.

Udslagsvasken kort efter fremgravning. De to mørtel-propper er endnu ikke
udtørret og bortsmuldret.
Vasken må derfor oprindeligt have siddet i en tidligere bygning. Om denne bygning har været på
barfreden, eller om stenen er kommet til Holmegård for at skulle anvendes udelukkende som fundament, vides ikke. Men på Barfredens nordlige sidefløj sidder endnu en udslagsvask fra den del af
sidefløjen, som tidligere har fungeret som smedje. Denne udslagsvask fungerer endnu, dog med lidt
hjælp fra et moderne rør.
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Udslagsvasken efter optagning. Bemærk det lyse kalkparti i den fjerneste ende
på vaskens højre side (nederst).
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Den endnu fungerende udslagsvask på nordsiden af barfreden.
Fundene fra den indre voldgrav
I forbindelse med restaureringen af barfredsfundamentet blev den indre voldgrav tømt for vand og
oprenset. Ved denne oprensning fremkom flere anlæg og fund.
Fundene fra den indre voldgrav var meget sparsomme, H03-13 og H15, hvilket må tilskrives tidligere oprensninger. Alligevel fremkom der en kridtpibe, to musketkugler, et drikkeglas, to ben fra
stjertpotter, et stenildsegl, en skraber og en mindre tyknakket, hulægget tværøkse fra yngre neolitikum, et kraftigt messinghåndtag eller -split, hvis funktion ikke kan bestemmes, samt to bæltespænder. Disse fund blev opsamlet i det opgravede slam, som blev kørt ud på engen øst for barfreden, af
frivillige detektorfolk. Fundene indgår nu i Holmegård Gods oldsagssamling.
De fremkomne anlæg er mere interessante. Det drejer som syv træstolper, A29-35, og en kraftig
træbjælke under hovedbygningens fundament, A28. Disse kom frem under slammet, under den nuværende kvadrestensbro fra forborgen til barfreden. Under afrensningen var de blevet noget flossede, så formen og diameteren kunne kun anslås.
Tømmerstokkene fremkom parvist i tre sæt og en løs stok (uden makker) i broens vestligste ende på
den sydlige side, se T19. To sæt kunne ses under den vestligste brobue, imens et sæt kunne ses under den østligste. Sættene af lodrette tømmerstokke lå med 140 cm mellemrum i den vestlige brobue. Den indre afstand i sættene var ca. 170 cm i begge brobuer. Afstanden mellem de tre sæt og
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disses placering i forhold til den nuværende bro gør, at der sandsynligvis oprindeligt må have været
fire sæt.
Stokkenes tolkes som stolper fra en tidligere træbro over den ind voldgrav. Den nuværende bro i
kvadresten med to murede brobuer har oprindeligt været en plankebro på kvadrestenspiller. Broen
er ombygget mellem 1870’erne og 1930’erne, hvor kadrestenspiller er genanvendt som støtte til de
murede brobuer. Denne plankebro på kvadrestenspiller daterer sig sandsynligvis til 1700-tallet. Og
træbroen må således være ældre end plankebroen.
Den kraftige træbjælke, A28, T19, lå delvist ind under barfredens fundament. Den fremkom under
broens østlige brobue. Den havde et kvadratisk tværsnit. Den havde dimensionerne 640 cm lang, 38
cm bred og 32 cm tyk. Træsorten er ukendt. Dens bevaringstilstand var middel og gjorde, at der
ikke kunne iagttages bearbejdningsspor. Bjælkens placering delvist ind under barfredens fundament
gør, at denne må tolkes som fundamentstømmer under hovedbygningen.
Forborgen
I løbet af overvågningen af anlægsarbejdet på barfreden foregik der yderligere anlægsarbejde inden
for fredningszonen på forborgen. Dette bestod af nedgravning af vand- og kloakrørledninger, samt
diverse brønde til disse og endnu to afløb til vand, se T20.
Ved dette arbejde fremkom et vægfundament til en kendt bygning af ukendt datering, kampestensfundamenter ved den ydre voldgrav og en mindre maglemoseboplads. Et fund af et tagtegl med
”L”-stempel, X04, frem kom i øvre fyld på gårdspladsen.
Vægfundamentet Fundament 10.
Ved nedgravningen af stikledningen fremkom et betydeligt nedgravet raserlag og resterne af et
vægfundament af munkesten over kampesten, T21.

Placeringen af bygningen, hvortil Fundament 10 tilskrives.
Fundamentet bestod af et kraftigt fundament af kampesten, A40. Dette fundament kunne følges
over 18,5 meter. Fundamentet var afbrudt af enkelte recente forstyrrelser. Oversiden af fundamentet
var plant med en dybde på 60 cm under niveau. Kampestensfundamentets bund blev ikke blotlagt.
Oven på og ned i mellem kampestenene fremkom enkelte partier af mørtel.
Fire steder oven på kampestensfundamentet kunne der iagttages partier af munkestensmurværk,
A37, 38, 39 og 41. Dette var i løber-ligger forband. I fylden umiddelbart over dette fundament blev
et stykke tagtegl med ”L”-stempel opsamlet, X03.
Raserlaget fremkom syd for fundamentet, A36. Dette kunne iagttages over i alt 4 meter. Dette bestod af meget tæt pakkede knuste munkesten.
Fundament 10 var orienteret nord-syd og fulgte den nuværende grusvej fra den gamle staldbygning
op forbi forvalterboligen op til godskontoret. Det første af bygningsfundamentet som fremkom, var
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raserlaget og grundet dets placering langs grusvejen og kun 20 cm øst for denne, blev det indledningsvist tolket som vejfyld. Det betød, at de førte 150 cm af laget ikke blev dokumenteret.
Fundament 10 er en kraftig bygning af munkesten. På kort fra 1803 og igen på generalstabskortet
fra 1875 ses en bygning på netop denne plads. Om der er tale om den samme bygning eller en senere bygning på samme fundament, vides ikke. Store dele af godset er blevet fotodokumenteret i perioden 1903-58, men der kan ikke genkendes nogen munkestensbygninger på denne placering i forborgens nordlige ende. Bygningen kendes heller ikke på nogen kort fra 1940’erne og frem. Bygningen må være nedrevet i tidsrummet 1875-1900. Den kan også være erstattet med en konstruktion af
bindingsværk, hvor fundamentet er blevet genanvendt. Dens oprindelse kendes heller ikke. Men
konstruktionen af munkesten og fundet at en tagsten med ”L”-stempel, minder meget om Fundament 07 på Barfreden. En bygningsdatering til 14-1600 med en brugstid op til ca. år 1900 er en mulighed, om end den ikke er ret sandsynlig.
To korte grøfter til regnvand fra taget af den gamle stald (nu ombygget til gildesal og formidling)
blev gravet ud til den ydre voldgrav, T20. I disse grøfter fremkom en del store kvadresten. Grøfterne måtte hurtigt lukkes grundet indsivning af vand fra den ydre voldgrav. Disse kampesten blev
derfor ikke undersøgt eller dokumenteret nærmere. Deres funktion eller mulige datering kan der
ikke på nuværende tidspunkt siges noget om.
Maglemose-bopladsen
Under overvågning af nedgravning af fjernvarmeledningen på forborgen fremkom to flintgenstande
med en sandsynlig datering til maglemosekultur.

Maglemosepladsen på Holmegårds forborg.
Det drejer sig om et forarbejde til en skiveøkse og et flækkelignende afslag, X1 og X2. Dateringen
af fundet er foretaget på øksen, X1.

Resultater:
Der er nu ikke længere nogen tvivl om, at Holmegård Gods har været bebygget allerede forud for
1635. Dens bebyggelse har bestået af en ydre voldgrav og en barfred med mindst en teglstensbygning, som forsigtigt kan dateres til 14-1600-tallet. Der blev også påtruffet en munkestensbygning på
forborgen. Denne kan muligvis dateres til at være samtidig med teglstensbygningen på barfreden.
Samhørigheden af disse bygninger kan dog ikke afklares uden yderligere undersøgelser.
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Tegningsliste:
T1

Oversigtsplan 1:50 over NV hjørne af barfreden med placeringen af grøfterne 1 og 2.

T2

Profilopmåling, profil 1, 1:50 af sydlig del af grøft 1. A1. Se T1 og T18 for oversigt.

T3

Profilopmåling, profil 2, 1:20 af grøft 2. A2 og A3. Se 18 for oversigt.

T4

Profilopmåling, profil 2, 1:20 af grøft 2. Grøften fortsatte uændret yderligere 8 meter.
Disse blev ikke tegnet. Se 18 for oversigt.

T5

Profilopmåling, profil 3, 1:20 af grøft 3. Se 18 for oversigt.

T6

Profilopmåling, profil 3, 1:20 af grøft 3. Se 18 for oversigt.

T7

Profilopmåling, profil 3, 1:20 af grøft 3. A4, A5 A6. Se 18 for oversigt.

T8

Profilopmåling, profil 3, 1:20 af grøft 3. A6, A7. Se 18 for oversigt.

T9

Plantegning 1:20 af skakt til spildevandsbrønd. Se 18 for oversigt.
Grøfterne og skakten blev efterfølgende udvidet, se T11.
Placeringen af profil 4 ses på denne tegning.
A8, A9, A10, A11.

T10

Profilopmåling, profil 4, 1:20 af skakt til kloakbrønd, profil 4. Se 18 for oversigt.
Placeringen af murværk A9.
A8, A9, A10, A11.

T11

Plantegning 1:50 af grøfter i SØ-hjørne af barfred. Ændringer i forhold til T9 skyldes
genopfyldning og genopgravninger.

T12

Plantegning 1:20 af forlængelse NS-grøft mellem skakt til kloakbrønd og indre voldgrav. Grøften var på pågældende tidspunkt for tegning ikke færdiggravet i dybden.
Denne neddybning af grøften foregik først i den efterfølgende uge.

T13

Plantegning 1:20 af færdiggravet forlængelse NS-grøft mellem skakt til kloakbrønd og
indre voldgrav. Se T14 for profilopmåling. Se 18 for oversigt.
A 101, A102, A103.

T14

Profiltegning 1:20, profil 5, af forlængelse af NS-grøft mellem skakt til kloakbrønd
indre voldgrav. Se T12 og 13. Se 18 for oversigt.

T15

Plantegning 1:20 af genopgravning af grøft 1 nordlige ende op mod hjørnet af hovedbygning og nordlige sidefløj. A12. Se 18 for oversigt.

T15

Profilopmåling 1:20 af ovenførte hjørne og anlæg.

T16

Profilopmåling, profil 6, 1:20 udfor Sydfløjens NØ hjørne.
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Se 18 for oversigt.
T17

Profilopmåling, profil 7, 1:20 af SØ-hjørne af voldgraven.
A13-17. Se 18 for oversigt.

T18

Plantegning, 1:200 over gårdspladsen på barfreden.

T19

Plantegning 1:200 over vestenden af barfreden og tømmeret fra indre voldgrav.

T20

Plantegning 1:100 og grøfterne på forborgen.

T21

Profilopmåling, profil 8 1:20, af fundament 10. Grøft på forborgen.
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Udslagsvask. Inden ”afrensning”. Mørtelpropper endnu synlige.
Udslagsvask. Inden ”afrensning”. Mørtelpropper endnu synlige.
Udslagsvask. Inden ”afrensning”. Mørtelpropper endnu synlige.
Udslagsvask. Inden ”afrensning”. Mørtelpropper endnu synlige.
Udslagsvask i nordfløjen, in situ.
Udslagsvask i nordfløjen, in situ.
Udslagsvask i nordfløjen, in situ.
Udslagsvask i nordfløjen, in situ.
Udslagsvask i nordfløjen, in situ.
Gravstensfragment efter afrensning.
Gravstensfragment efter afrensning.
Gravstensfragment efter afrensning.
Gravstensfragment efter afrensning.
Gravstensfragment efter afrensning.
Gravstensfragment efter afrensning.
Fjernvarmegrøft. Placeringen af profil 8. Fra nordvest.
Fjernvarmegrøft. Placeringen af profil 8. Fra nordvest.
Fjernvarmegrøft. Placeringen af profil 8. Fra nordvest.
Udgået.
Profil 8. Raserlag. Fra nord.
Profil 8. Murfundament. Kamp, munkesten og mørtel. Fra syd.
Profil 8. Murfundament. Kamp, munkesten og mørtel. Fra syd.
Profil 8. Murfundament. Kamp, munkesten og mørtel. Fra syd.
Profil 8. Murrest AXXX. Fra syd.
Profil 8. Murrest AXXX. Fra øst.
Profil 8. Murrest AXXX. Fra øst.
Profil 8. Murrest AXXX. Fra øst.
Profil 8. Murrest AXXX. Fra øst.
Profil 8. Murrest AXXX. Fra øst.
Profil 8. Murrest AXXX. Fra øst.
Bro. Vandretliggende egebjælke og oprette stolper. Under østligste brobue. Fra syd.
Bro. Vandretliggende egebjælke. Under østligste brobue.
Bro. Vandretliggende egebjælke. Under østligste brobue.
Bro. Vandretliggende egebjælke. Under østligste brobue.
Bro. Stolper under østligste brobue.
Bro. Stolper under østligste brobue.
Fundament under brobue.
Stolper på vest-siden af bropille.
Fundament på øst-siden af bropille.
Bro. Egebjælke, sydenden.
Bro. Egebjælke, nord-enden.
Bro. Egebjælke, sydenden.
Stolpe under brofundaments sydlige vest-ende.
Stolpe under brofundaments sydlige vest-ende.
Profil 7. Genopbygning af facade på voldgrav. Fra øst.
Profil 7. Genopbygning af facade på voldgrav. Fra øst.
Profil 7. Genopbygning af facade på voldgrav. Fra øst
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NÆM 2007-160 0121
NÆM 2007-160 0122
NÆM 2007-160 0123
NÆM 2007-160 0124
NÆM 2007-160 0125
NÆM 2007-160 0126
NÆM 2007-160 0127
NÆM 2007-160 0128
NÆM 2007-160 0129
NÆM 2007-160 0130
NÆM 2007-160 0131
NÆM 2007-160 0132
NÆM 2007-160 0133
NÆM 2007-160 0134
NÆM 2007-160 0135
NÆM 2007-160 0136
NÆM 2007-160 0137
NÆM 2007-160 0138
NÆM 2007-160 0139
NÆM 2007-160 0140
NÆM 2007-160 0141
NÆM 2007-160 0142
NÆM 2007-160 0143
NÆM 2007-160 0144
NÆM 2007-160 0145
NÆM 2007-160 0146
NÆM 2007-160 0147
NÆM 2007-160 0148
NÆM 2007-160 0149
NÆM 2007-160 0150
NÆM 2007-160 0151
NÆM 2007-160 0152
NÆM 2007-160 0153
NÆM 2007-160 0154
NÆM 2007-160 0155
NÆM 2007-160 0156
NÆM 2007-160 0157
NÆM 2007-160 0158
NÆM 2007-160 0159
NÆM 2007-160 0160
NÆM 2007-160 0161
NÆM 2007-160 0162
NÆM 2007-160 0163
NÆM 2007-160 0164
NÆM 2007-160 0165
NÆM 2007-160 0166
NÆM 2007-160 0167
NÆM 2007-160 0168

Profil 7. Genopbygning af facade på voldgrav. Fra øst
Profil 7. Genopbygning af facade på voldgrav. Fra øst.
Bro. Inden oprensning.
Arbejdsfoto. NV-hjørne, inden oprensning.
Arbejdsfoto. NV-hjørne, inden oprensning.
Arbejdsfoto. NØ-hjørne, inden oprensning.
Arbejdsfoto. NØ-hjørne, inden oprensning.
Arbejdsfoto. Nord-side, inden oprensning.
Arbejdsfoto. Nord-side, inden oprensning.
Arbejdsfoto. NØ-hjørne, inden oprensning.
Arbejdsfoto. Nord-side, inden oprensning.
Arbejdsfoto. Nord-side, inden oprensning.
Arbejdsfoto. Nord-side, inden oprensning.
Arbejdsfoto. SV-hjørne. Efter oprensning.
NV hjørne af indre voldgrav. Gammelt afløb med tønde under.
Muligt trappetrin i NV-hjørne i indre voldgrav.
Muligt trappetrin i NV-hjørne i indre voldgrav.
Muligt trappetrin i NV-hjørne i indre voldgrav.
Muligt trappetrin i NV-hjørne i indre voldgrav.
Revner i NØ-hjørne af facade på borgfred.
Sammenskridning i fundament af gamle vognhus.
Revner i NØ-hjørne af facade på borgfred.
Støbning omkring fundament af sydlige hemmelighed.
Støbning omkring fundament af sydlige hemmelighed.
Støbning omkring fundament af sydlige hemmelighed.
Ydre voldgrav.
Ydre voldgrav.
Ydre voldgrav.
Ydre voldgrav.
Vejrhane, efter restaurering.
Vejrhane, efter restaurering.
Vejrhane, efter restaurering.
Vejrhane, efter restaurering.
Vejrhane, efter restaurering.
Vejrhane, efter restaurering.
Vejrhane, efter restaurering.
Vejrhane, efter restaurering.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
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NÆM 2007-160 0169
NÆM 2007-160 0170
NÆM 2007-160 0171
NÆM 2007-160 0172
NÆM 2007-160 0173
NÆM 2007-160 0174
NÆM 2007-160 0175
NÆM 2007-160 0176
NÆM 2007-160 0177
NÆM 2007-160 0178
NÆM 2007-160 0179
NÆM 2007-160 0180
NÆM 2007-160 0181
NÆM 2007-160 0182
NÆM 2007-160 0183
NÆM 2007-160 0184
NÆM 2007-160 0185
NÆM 2007-160 0186
NÆM 2007-160 0188
NÆM 2007-160 0189
NÆM 2007-160 0190
NÆM 2007-160 0191
NÆM 2007-160 0192
NÆM 2007-160 0193
NÆM 2007-160 0194
NÆM 2007-160 0195
NÆM 2007-160 0196
NÆM 2007-160 0197
NÆM 2007-160 0198
NÆM 2007-160 0199
NÆM 2007-160 0200
NÆM 2007-160 0201
NÆM 2007-160 0202
NÆM 2007-160 0203
NÆM 2007-160 0204
NÆM 2007-160 0205
NÆM 2007-160 0206
NÆM 2007-160 0207
NÆM 2007-160 0208
NÆM 2007-160 0209
NÆM 2007-160 0210
NÆM 2007-160 0211
NÆM 2007-160 0212
NÆM 2007-160 0213
NÆM 2007-160 0214
NÆM 2007-160 0215
NÆM 2007-160 0216
NÆM 2007-160 0217

Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto.
Arbejdsfoto. Anders Lassen
Arbejdsfoto. Anders Lassen
Arbejdsfoto.
Findested for 1954-tømmer. Fra vest.
Findested for 1954-tømmer. Fra vest.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Otto Krabbe-sten relief.
Knægte i hovedbygning. Bevaret i trappeopgang i sidefløj.
Knægte i hovedbygning. Bevaret i trappeopgang i sidefløj.
Knægte i hovedbygning. Bevaret i trappeopgang i sidefløj.
Skålgrubesten. Fra nord.
Skålgrubesten. Fra øst.
Skålgrubesten. Fra syd.
Skålgrubesten. Fra nord.
Skålgrubesten. Fra nord.
Skålgrubesten. Fra nord.
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NÆM 2007-160 0218
NÆM 2007-160 0219

Skålgrubesten. Fra nord.
Skålgrubesten. Fra nord.

NÆM 2007-160 0220
NÆM 2007-160 0221
NÆM 2007-160 0222
NÆM 2007-160 0223
NÆM 2007-160 0224
NÆM 2007-160 0225
NÆM 2007-160 0226
NÆM 2007-160 0227
NÆM 2007-160 0228
NÆM 2007-160 0229

Oversigt over gårdspladsen set fra porten.
Oversigt over gårdspladsen set fra porten.
Sydprofil i Grøft 1.
Del af Grøft 1 vestlige ende.
De kraftige fundamentssten i den østlige ende af Grøft 1.
De kraftige fundamentssten i den østlige ende af Grøft 1.
De kraftige fundamentssten i den østlige ende af Grøft 1, tæt på.
Grøft 1 set fra den østligeste ende. Foto taget nede i grøften.
Grøft 1 set fra den østligeste ende. Foto taget nede i grøften.
NS-grøften, ud mod voldgraven. Oversigtsfoto fra den sydlige del af
grøften
Del af vestprofil i NS-grøften
Oversigtsfoto af gårdspladsen taget fra nordøst.
Oversigtsfoto af NS-grøften set fra nord.
Del af vestprofil i NS-grøften.
Del af vestprofil i NS-grøften samt de opgravede jordbunker og marksten.
Oversigtsfoto af gårdspladsen set fra sydøst.
Oversigtsfoto af Grøft 1.
Del af østprofil i NS-grøftens sydligste ende.
Oversigtsfoto over NS-grøftens nordlige del set fra toppen af jordbunkerne.
To fragmenter af munkesten opgravet fra NS-grøften.
Del af vestprofil i NS-grøften
Den sydligste del af NS-grøften med de opgravede marksten på kanten.
Den sydligste del af NS-grøften med de opgravede marksten på kanten.
Ved sydfløjens østlige gavl var gravet dette lille hul ved et drænrør. Fyldet fra hullet bestod for en dels vedkommende af middelalderligt tegl.
Del af østprofil i NS-grøftens sydligste ende.
Grøft 6, syd for S-fløj V-profil (midt for), fra øst.
Grøft 6, syd for S-fløj V-profil (midt for), fra øst.
Grøft 6, syd for S-fløj V-profil (syd ende), fra øst.
Grøft 6, syd for S-fløj V-profil (syd ende), fra øst.
Grøft 6 for S-fløj V-profil (midt for øverst), fra øst.
Grøft 6 for S-fløj V-profil (midt for øverst), fra øst.
Grøft 6 for S-fløj V-profil (midt for til N-ende), fra øst.
Grøft 6 for S-fløj V-profil (midt for til N-ende), fra øst.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (S-ende), fra vest.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (S-ende), fra vest.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (midt for), fra vest.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (midt for), fra vest.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (midt for til N-ende), fra vest.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (midt for til N-ende), fra vest.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (N-ende), fra vest.
Grøft 6 for S-fløj Ø-profil (N-ende), fra vest.

NÆM 2007-160 0230
NÆM 2007-160 0231
NÆM 2007-160 0232
NÆM 2007-160 0233
NÆM 2007-160 0234
NÆM 2007-160 0235
NÆM 2007-160 0236
NÆM 2007-160 0237
NÆM 2007-160 0238
NÆM 2007-160 0239
NÆM 2007-160 0240
NÆM 2007-160 0241
NÆM 2007-160 0242
NÆM 2007-160 0243
NÆM 2007-160 0244
NÆM 2007-160 0245
NÆM 2007-160 0246
NÆM 2007-160 0247
NÆM 2007-160 0248
NÆM 2007-160 0249
NÆM 2007-160 0250
NÆM 2007-160 0251
NÆM 2007-160 0252
NÆM 2007-160 0253
NÆM 2007-160 0254
NÆM 2007-160 0255
NÆM 2007-160 0256
NÆM 2007-160 0257
NÆM 2007-160 0258
NÆM 2007-160 0259
NÆM 2007-160 0260
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NÆM 2007-160 0261
NÆM 2007-160 0262
NÆM 2007-160 0263
NÆM 2007-160 0264
NÆM 2007-160 0265
NÆM 2007-160 0266
NÆM 2007-160 0267
NÆM 2007-160 0268
NÆM 2007-160 0269
NÆM 2007-160 0270
NÆM 2007-160 0271
NÆM 2007-160 0272
NÆM 2007-160 0273
NÆM 2007-160 0274
NÆM 2007-160 0275
NÆM 2007-160 0276
NÆM 2007-160 0277
NÆM 2007-160 0278
NÆM 2007-160 0279
NÆM 2007-160 0280
NÆM 2007-160 0281
NÆM 2007-160 0282
NÆM 2007-160 0283
NÆM 2007-160 0284
NÆM 2007-160 0285
NÆM 2007-160 0286
NÆM 2007-160 0287
NÆM 2007-160 0288
NÆM 2007-160 0289
NÆM 2007-160 0290
NÆM 2007-160 0291
NÆM 2007-160 0292
NÆM 2007-160 0293
NÆM 2007-160 0294
NÆM 2007-160 0295
NÆM 2007-160 0296
NÆM 2007-160 0297
NÆM 2007-160 0298
NÆM 2007-160 0299
NÆM 2007-160 0300
NÆM 2007-160 0301
NÆM 2007-160 0302

Grøft 6 for S-fløj
Grøft 6 for S-fløj
Grøft 6 for S-fløj Anlæg A101, fra SSV.
Grøft 6 for S-fløj Anlæg A101, fra SSV.
Grøft 6 for S-fløj N-ende samt A101, fra syd.
Grøft 6 for S-fløj N-ende samt A101, fra syd.
Grøft 6 for S-fløj med Fundament A102, fra øst
Grøft 6 for S-fløj med Fundament A102, fra øst.
Grøft 6 for S-fløj N-ende Øst profil sandet opfyld, fra SV.
Grøft 6 for S-fløj N-ende Øst profil sandet opfyld, fra SV.
Grøft 6 for S-fløj midtfor. Større sammenhængende murbrok i Brokkelag/Nedrivningslag, fra øst.
Grøft 6 for S-fløj midtfor. Større sammenhængende murbrok i Brokkelag/Nedrivningslag, fra øst.
Grøft 6 for S-fløj Oversigt, fra nord.
Grøft 6 for S-fløj Oversigt, fra nord.
Brokkelag/Nedrivningslag i skrå forbindelsesgrøft S for grøft 3 umiddelbart Ø for S-fløj, fra nord.
Brokkelag/Nedrivningslag i skrå forbindelsesgrøft S for grøft 3 umiddelbart Ø for S-fløj, fra nord.
Grøft 3 for S-fløj Ø-ende, fra øst.
Grøft 3 for S-fløj Ø-ende, fra øst.
Grøft 3 for S-fløj Ø-ende nærbillede af trækulslag, fra NØ.
Grøft 3 for S-fløj Ø-ende nærbillede af trækulslag, fra NØ.
S-fløj NØ hjørne Oversigt, fra øst.
S-fløj NØ hjørne Oversigt, fra øst.
S-fløj NØ hjørne Oversigt, fra NØ.
S-fløj NØ hjørne Oversigt, fra NØ.
Start af grøft på tværs af gårdspladsen lige N for s-fløj NØ hjørne, fra
SØ.
Start af grøft på tværs af gårdspladsen lige N for s-fløj NØ hjørne, fra
SØ.
Revner i gulv i N-fløj. Resultat af nedvibrering af spunsvægge.
Revner i gulv i N-fløj. Resultat af nedvibrering af spunsvægge.
A15 i østlige ende af inde voldgrav, fra øst.
A15 i østlige ende af inde voldgrav, fra øst.
A15 i østlige ende af inde voldgrav, fra øst.
A15 i østlige ende af inde voldgrav, fra øst.
A1 i Grøft 1, fra vest.
A1 i Grøft 1, fra vest.
Grøft NS, fra nord.
Grøft NS, fra syd.
Grøft 1, fra øst.
Grøft NS, fra nord.
Grøft NS, fra nord.
Grøft NS, fra nord.
Grøft NS, fra nord.
Grøft NS, midt for, fra øst.
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NÆM 2007-160 0303
NÆM 2007-160 0304
NÆM 2007-160 0305
NÆM 2007-160 0306
NÆM 2007-160 0307
NÆM 2007-160 0308
NÆM 2007-160 0309
NÆM 2007-160 0310

Grøft NS, midt for, fra øst.
Grøft NS, nordlige ende, fra øst.
Grøft NS, nordlige ende, fra øst.
Grøft NS, sydlige ende, fra øst.
Grøft NS, sydlige ende, fra øst.
Grøft NS, sydlige ende, fra øst.
Grøft NS, fra syd.
Grøft NS, fra syd.

Anlægsliste:
Anlægsnumrene A1-15 og 18-41 og 101-103 blev anvendt under denne undersøgels.
A- T- Grøft
Profil Beskrivelse
Fundament
Datering
nr. nr. nr.
1
1,2, 1
1
2 kampesten i en dybde af 60
Ukendt bygnings- Før 1635
18
cm under nuværende overflafundament 01.
de. Underside ikke fritlagt. Lå i
en NS retning.
Tolkes som et kampestensfundament.
Lå i et lag af mørtel, brudstykker af munkesten, trækul og
knoglestykker.
2
1,2, 2
2
Kampesten, funderet ovenpå
Ukendt bygnings- Før 1635
3,1
tre mindre sten i en dybde af
fundament 02.
8
25-120 cm under overflade. De
nederste mindre sten lå et lag
af tilført sand. Tolkes som et
kampestens fundament.
3
1,3 2
2
NS-orienteret række af hoved- Ukendt bygnings- Før 1635
18
store sten.
fundament 03.
Fremkom i en dybde af 30 cm
under overflade.
4
7,
3
3
Kraftig kampesten fremkomA5, tilsammen
Før 1635
18
met i dybde af 60-150 cm unudgør disse et
der overflade. Omkring stenen ukendt fundament
lå et lag af tilført hvidgråt ler
04.
med murbrokker.
5
7
3
3
NS-orienteret pakning af I alt 9 A4, Ukendt bygFør 1635
hovedstore sten. Fremkommet ningsfundament
I en dybde af 80-120 under
04.
niveau. Disse lå I same lag
som A4.
6
7,
3
3
Hovedstor sten I same lag som Ukendt bygnings- Før 1635
8,
A4 og A5. Fremkommet I en
fundament 05.
18
dybde af 70-95 cm under niveau.

X-nr.
Nil.

Nil.

Nil.

Nil.

Nil.

Nil.
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7

8,
18

3

3

8

9,
10,
18

Skakt til
kloak
brønd

4

9

9,
10,
18

Skakt til
kloak
brønd

4

10

9,
10,
18.

Skakt til
kloak
brønd

4

11

9,
10,
18.

Skakt til
kloakbrønd

4

12

12,
13,
18.
12,
13 ,
18.
12,
13,
18.
18.

NS

5

NS

5

NS.

5

13

14

15

Øst side
af indre
volgrav.

Pakning af sten, sandsynligvis
nedkørt fra en tidligere brolægning på gårdsplads.
Række af mindre kampesten.
Fremkom I en dybde af 80-140
cm under niveau. Umiddelbart
under disse fremkom X05,
tagtegl med stempel ”L”.

Munkestensfundament. Vandretliggende rulleskifte, indpakket I mørtel. Seks skifter højt.
Ligger i mellem A10 og A11.
Var orienteret skråt i mellem
kampestene A10 og A11. Lå
på et lag af hvidgult sand.
Fremkom i en dybde 150-270
cm. Under niveau.
Kampesten. Fundament til
bygning 07. Fremkommet i en
dybde af 200-290 cm. Ligger
ovenpå et lag af hvidgult sand.
Fire kampesten orienteret i
NS- retning. Pakket ind i mørtel. Over disse fremkom et
raserlag, primært af tagtegl.
Fremkom i endybde af 190290 cm under niveau.
To hovedstore kampesten
fremkommet i en dybde 130170 cm under niveau.
Tre store sten, fremkommet i
en dybde af 110-130 cm under
niveau.
To kampesten og en mindre
sten. Fremkommet i en dybde
af 80-140 under niveau.
Kvadratisk stolpe, lodret midt
for barfreden, 110 fra denne.
Tolkes som stolpe til plankebro over den østlige ende af

Brolægning.

Før 1635

Nil.

Ukendt bygningsfundament 06.
Høre ikke til den
sammenstyrtede
gavl fra sydfløje,
orienteringen og
dybden er ikke
korrekt.
Overlejrer A9,
fundament 07,
fundament til
bygning på oprindelig barfred.
Bygningsfundament 07. En tidligere bygning på
barfredens SØ
hjørne.
A-nr. 10, 11, 12,
23, 24, 25, 26 og
27.

Før 1635

X05
X06

14001635.

Tegl
prøve
X11,
mørtel
prøve
X10.
Tagtegl
X05.

A-nr. 9, 11, 12,
23, 24, 25, og 26,
bygningsfundament 07.
A-nr. 9, 10, 12,
23, 24, 25 og 26,
bygningsfundament 07.

14001635.

Nil.

14001635.

Nil.

A-nr 103, ukendt
bygningsfundament 08.
A-nr. 101, ukendt
bygningsfundament 09.
Ukendt bygningsfundament 10.

Før 1635

Nil.

Før 1635

Nil.

Broanlæg 10.

1635 og
frem.

Før 1635

X19.
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2

den indre voldgrav.
Løs sten fremkommet i fyld i
15 cm dybde.
Kraftig kampesten. Fremkommet I en dybde af 30-80 cm
under overflade.

18

2

2

19

18

4

20

15,
18

1

21

15,
18

1

22

18

23

17,
18

Oprensning.

7

24

17,
18

Oprensning.

7

Lag hovedstore sten. Fundament til rulleskiftet af munkesten.

25

17,
18

Oprensning.

7

Raserlag af munkesten og andet bygningsaffald. Opblandet
med gulbrun muld.

26

17,
18

Oprensning.

7

27

17,
18.

Oprensning.

7

Kampesten, heraf var tre synlige sammen to hovedstore sten.
Fremkommet 150-300 cm under niveau. Tolkes som en tidligere vest facade på barfreden.
Kampesten, fjernet pga fare for
nedstyrtning. Pakket af hovedstore sten. Fremkom 100-200
cm under niveau. Tolkes som

Kampesten. Fremkommet 55
cm under overflade. Bund ikke
blotlagt. Stod i gulbrun sandet
muld. Har tidligere været blotlagt ved ældre rørlægning.
Kampesten. Fremkommet 50
cm under overflade. Bund ikke
blotlagt. Stod i gulbrun sandet
muld. Har tidligere været blotlagt ved ældre rørlægning.
Fundament til trappetårn.
Undersøgt 1957-58 af Engquist.
Murværk af mukesten i vandretliggende rulleskifte. Fremkom i en dybde 155-170 cm
under niveau.
Var bevaret partielt i tre skifter. Munkestene lå vandret
orienteret ligger-ligger-ligger.
Munkestene lå på et lag af
sandet mørtel.

Brolægning på
gårdsplads
Sandsynligvis til
det oprindelige
tårnfundament,
bygningsfundament 12.
A-nr. 21, Ukendt
bygningsfundament 11.

Før 1635

Nil.

Før 1635

Nil.

Før 1635

Nil

A-nr. 20, Ukendt
bygningsfundament 11.

Før 1635

A-nr. 19, Bygnings-fundament
12.
A-nr. 9, 10, 11,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

Før 1635

Før 1635

Teglprøve X
X12,
13, 14,
15, 16
og 17.
Mørtelprøve
X18.

A-nr. 9, 10, 11,
23, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.
A-nr. 9, 10, 11,
23, 24, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.
A-nr. 9, 10, 11,
23, 24, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

14001635.

Nil.

14001635.

Nil.

14001635.

Nil.

A-nr. 9, 10, 11,
23, 24, og 26.
Bygningsfundament 07.

14001635.

Nil.

30

28

19

Voldgrav

29

19

Voldgrav.

30

Voldgrav.

31

19

Voldgrav.

32

19

Voldgrav.

33

19

Voldgrav.

34

19

Voldgrav.

35

19

Voldgrav.

36

20,
21

Forborg

8

37

20,

Forborg

8

hjørnefundament til bygningsfundament 07.
Kraftig træbjælke. 640 cm
lang, 38 cm bred og 32 cm tyk.
Fremkom under fundament til
barfred, under den eksisterende
bro. Tolkes som fundamnets
tømmer. Genanvendt?
Lodret stående stolpe i voldgrav under den eksisterende
bro. Rund, med en dia på 20
cm. Tolkes som stolpe til tidligere bro.
Lodret stående stolpe i voldgrav under den eksisterende
bro. Rund, med en dia på 20
cm. Tolkes som stolpe til tidligere bro.
Lodret stående stolpe i voldgrav under den eksisterende
bro. Rund, med en dia på 20
cm. Tolkes som stolpe til tidligere bro.
Lodret stående stolpe i voldgrav under den eksisterende
bro. Rund, med en dia på 20
cm. Tolkes som stolpe til tidligere bro.
Lodret stående stolpe i voldgrav under den eksisterende
bro. Rund, med en dia på 20
cm. Tolkes som stolpe til tidligere bro.
Lodret stående stolpe i voldgrav under den eksisterende
bro. Rund, med en dia på 20
cm. Tolkes som stolpe til tidligere bro.
Lodret stående stolpe i voldgrav under den eksisterende
bro. Rund, med en dia på 20
cm. Tolkes som stolpe til tidligere bro.
Raserlag. Kan følges over 4
meter. Bestod af meget tæt
pakkede munkesten.
Munkstensmurværk sammen-

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 30, 31, 32,
33, 34 og 35.
Broanlæg 09.

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 29, 31, 32,
33, 34 og 35.
Broanlæg 09

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 29, 30, 32,
33, 34 og 35.
Broanlæg 09

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 29, 30, 31,
33, 34 og 35.
Broanlæg 09

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 29, 30, 31,
32, 34 og 35.
Broanlæg 09

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 29, 30, 31,
32, 33 og 35.
Broanlæg 09

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 29, 30, 31,
32, 33 og 34.
Broanlæg 09

1635 eller
tidligere.

Nil.

A-nr. 37, 38, 39,
40 og 41.
Bygningsfundament 10.
A-nr. 36, 38, 39,

Ukendt,
men før
1803.

Nil.

Ukendt,

X04.

31

21

bundet med mørtel.

38

20,
21

Forborg

8

Munkstensmurværk sammenbundet med mørtel.

39

20,
21

Forborg

8

Munkstensmurværk sammenbundet med mørtel.

40

20,
21

Forborg

8

Munkstensmurværk sammenbundet med mørtel.

20,
21
101 13,
14,
18
102 14,
18

Forborg

8

NS

5

NS

5

103 13,
14,
18.

NS

5

Munkstensmurværk sammenbundet med mørtel.
Kampesten. Fremkommet i en
dybde af 118-170 cm under
niveau.
Pakning af mindre sten. Fremkommet i en dybde af 145-160
under niveau. Kan tolkes som
fundament til kampesten A-nr,
13.
Kampesten, fremkommet i
ukendt dybde.

41

40 og 41.
Bygningsfundament 10
A-nr. 36, 37, 39,
40 og 41.
Bygningsfundament 10.
A-nr. 36, 37, 38,
40 og 41.
Bygningsfundament 10.
A-nr. 36, 37, 38,
39 og 41.

men før
1803.
Ukendt,
men før
1803.

Nil.

Ukendt,
men før
1803.
Ukendt,
men før
1803.

Nil.

A-nr. 36, 37, 38,
39 og 40
A-nr. 13, 101.

Før 1635

Nil

A-nr. 13.

Før 1635

Nil.

A-nr 12. Ukendt
bygningsfundament 08.

Nil.

Fundlister:
Fund fra NÆM 2007-160-undersøgelse.
Xnr.
01

Profil

Grøft
Forborg

Tnr.
20

02

Forborg

20

03

Forborg

20,
21

04

Forborg

20

A-nr.

Beskrivelse

Forarbejde til skiveøkse.
Flækkelignende
afslag
A-nr. 36, 37, 38,
Tagtegl. Variant af
39, 40 og 41.
Nonne-Munk. På
Bygningsfundament ”munken” ses et
10.
stempel ”L”.
Tagteglsfragment.
Tagtegl. Variant af
Nonne-Munk.
Samme type som

Hører
til
X02
X01
X4 og
X5

X3 0g
X5.

32

05

4

Skakt til
9,
kloak-brønd 10
0g
18

06

4

07

1

Skakt til
9,
kloak-brønd 10
og
18
1
15
og
18

08

3

09

5,
6,
7,
og
8.
18

X3 X4 og X5.
Opsamlet fra øvre
fyld på gårdsplads
på forborg.
Ukendt bygningsFundet under raser- X3 og
fundament 06. Høre lag.
X4
ikke til den sammenstyrtede gavl
fra sydfløje, orienteringen og dybden
er ikke korrekt.
Overlejrer A9, fundament 07, fundament til bygning på
oprindelig barfred.
Fundet i Lag 2.

A20 og 21

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

10

4

Skakt til
kloakbrønd.

9,
10,
18.

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

11

4

Skakt til
kloakbrønd.

9,
10,
18.

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

Hjørne af kvadratisk kakkel. Grønglaseret.
Fundet i den genopgravede fyld i
Grøft 1 vestligste
del.
Ovnkakkel?
Ben fra stjertpotte.
Uglaseret.
Fundet i opgravet
bunke 13 m vest
for NS grøft.
Tre glaserede skår.
Et mørkebrunt, to
grønglaserede. Opsamlet i nedskridning forud for oprensning af denne.
Mørtelprøve fra
A9.

Munkesten med
mørtel. Udtaget fra
A9.

X05,
11, 12,
13, 14,
15, 16,
17 og
18.
X05,
11, 12,
13, 14,
15, 16,

33

12

7

Oprensning

17
og
18

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

13

7

Oprensning

17
og
18

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

14

7

Oprensning

17
og
18

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

15

7

Oprensning

17
og
18

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07.

Munkesten. Rød.
Ikke bevaret i sin
helhed. Opsamlet
under opresningen
af nedskridningen.
130 mm bred,80
mm dyb. Længde
ukendt.
Munkesten. Rød.
Ikke bevaret i sin
helhed. Opsamlet
under oprensningen
af nedskridningen.
Kan ikke henføres
til lag. 164 mm
bred,80 mm dyb.
Længde ukendt.
På stenens ene side
ses en mindre flad
kærv, og mindst
fire aftryk af kattepoter.
Munkesten. Gul.
Opsamlet under
oprensningen af
nedskridningen.
Kan ikke henføres
til lag.
Bevaret i sin helhed.304 mm lang,
150 mm bred 84
mm dyb. På stenens ene side ses et
tydeligt poteaftryk
af en mellemstor
hund.
Munkesten. Rødgul.
Opsamlet under
oprensningen af
nedskridningen.
Kan ikke henføres
til lag. Bevaret i sin
helhed.304 mm
lang, 150 mm bred
84 mm dyb. I ste-

17 og
18.
X13,
14, 15,
16, 17
og 18.

X12,
14, 15,
16, 17
og 18.

X12,
13, 15.
16, 17
og 18

34

16

7

Oprensning

17
0g
18

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07

17

7

Oprensning

17
og
18

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07

18

7

Oprensning

17
og
18

A-nr. 9, 10, 11, 23,
24, 25, 26 og 27.
Bygningsfundament 07
15.

19

20

21

Indre voldgrav

5

NS-grøft,
12,
forlængelse. 13,
14
0g
18
Tvær18

nens ene ende er
der skåret en fals til
dør eller vindue.
Udfalsningen er
sket forud for
brænding.
Flad teglsten. Rød.
Opsamlet under
oprensningen af
nedskridningen.
Kan ikke henføres
til lag. Ikke bevaret
i sin helhed. 29 mm
dyb. Den ene side
er fint afglattet.
Den anden er grov,
og har endnu et
parti af mørtel påsiddende. Gulvkakkel.
Munkesten. Rød.
Opsamlet under
oprensningen af
nedskridningen.
Kan ikke henføres
til lag.
Bevaret i sin helhed. 246 mm lang,
123 mm bred og 83
mm dyb. Udtaget
fra vandret rulleskifte A23. Mørtel
på-siddende til
mørtelprøve.
Mørtelprøve. Udtaget fra A23.

X12,
13, 14,
15, 17
og 18

X12,
13, 14,
15, 17
og 18

X12,
13, 14,
15, 16
og 17.

Kvadratisk træstolpe. Fra bro over
østenden af indre
voldgrav. Recent.
Trækuls prøve fra
lag 6, T14.

Ligstensfragment

H01

35

gående

fundet i øvre lag på
gårdsplads på
barfred.
Uddeponeret på
Holmegård Gods.

Holmegård Gods samling. Opsamlet forud for NÆM 2007-160 og undervejs.
H-nr.
01

02

03

04

05

06

Profil

T-nr.

A-nr.

Beskrivelse
Stenrelief. Otto Krabbe og
Dorothea von Geersdorf.
Dateret til 1675.

Fundet
I fyld på
gårdsplads
på barfred.
Muligvis i
1930’erne.
Skålgrubesten. 4 sikre skål- På engen
gruber på nordsiden og 2 på ved nuvæsydsiden.
rende op1400-600 fvt.
sætnings
sted.
1930’erne.
Håndtag eller split af mesOpgravede
sing eller bronze.
slam fra
24 cm lang, let krum med
indre voldhalvrund kraftig dub i ene
grav.
ende. Renæssance-present. Forår 2008.
Hvæssesten. 78 mm lang.
Opgravede
Afbrækket i den ene ende.
slam fra
Middelalder-present.
indre voldgrav.
Forår 2008.
Stenildstegl, flint. 108 mm Opgravede
lang43 mm bred. Partiel
slam fra
cortex på dorsal. Let reindre voldtouche fra ventral på højre
grav.
side. Kraftig reux-retouche Forår 2008.
fra både ventral og dorsal
på venstre side.
Yngre brozealder ?
Skraber. Fuld cortex på
Opgravede
dorsal. Let retoche i distal. slam fra
Skeformet?
indre vold79 mm lang.
grav.

Placering
Trappe i
sydlig
sidefløj.

Vejkryds på
eng, ca 500
m. øst for
barfred.

Holmegård
gods.

Holmegård
gods.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.

36

07

08

09

10

11

12

13

14

Stenalder-ældre jernalder.
Tyknakket, hulægget tværøkse. Partiel slibning på
smalsider.
110 mm lang 46 mm bred
ved æg. 28 mm på bredeste
smalside. Nakke 23x18
mm. Hvidpatineret.
3 musketkugler.
Renæssance-1900.

Forår 2008.
Opgravede
slam fra
indre voldgrav.
Forår 2008.

Opgravede
slam fra
indre voldgrav.
Forår 2008.
Prop eller lille bøtte af mes- Opgravede
sing eller bronze. Med lille slam fra
håndtag. Tekst på begge
indre voldsider af håndtag ”KJØgrav.
BENHAVN” og ”HOTEL
Forår 2008.
MORESCO”
Present.
Drikkeglas.
Opgravede
Kun fod og bund bevaret.
slam fra
Renæssance-present.
indre voldgrav.
Forår 2008.
To mindre bæltespænder.
Opgravede
Begge af jern.
slam fra
Present.
indre voldgrav.
Forår 2008.
Kridtpibe, kun hovedet
Opgravede
bevaret. Godt brugt.
slam fra
Recent.
indre voldgrav.
Forår 2008.
3 Stertpotter.
Opgravede
1 fod, uglaceret.
slam fra
2 hanke, partiel lys glaseindre voldring på den ene.
grav.
Grøn glasering på den anForår 2008.
den.
Renæsance-1800-tallet.
Vindfløj af smedejern med Skrammel i
initialerne ”HOK 1701”
lade.
Sandsynligvis Herr Otto
Krabbe.
Kraftig restaureret. Forventes opsat på nybygget lade.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods

37

15

16

Udslagsvask af granit.
220x70x60cm.

Opgravede
slam fra
indre voldgrav, ud for
tidligere
sammenstyrtning.
Forår 2008.
Volut af fin rødlig sandsten. Gårdsplads
Afbrækket af større stenpå barfred
monument.
2002.

Holmegård
Gods.

Holmegård
Gods.
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