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Denne rapport indeholder oplysninger om 8 stykker tømmer som er nedtaget vinteren 2007/2008 i 
forbindelse med nedrivning af Baghus i Købmagergade nr. 9 i Næstved. Indtastninger er fortaget 
under fund og med det nummer som de fik i forbindelse med registrering/tegning foretaget af 
cand.mag. Kasper Wurr Stjernqvist på Næstved Museum i december 2008. Tømmer hvis in situ 
placering og kontekst ikke kendes har muligvis fået et nummer i sagen men de er udeladt i 
nærværende beretning. Dette gælder ligeledes for tegninger og fotos. Tegninger, foto og sagsmappe 
befinder sig i Næstved Museums arkiv. 
 



Fundliste 
 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 
  
3 Træ Løsholt Udateret  
5 Træ Løsholt Udateret  
6 Træ Stolpe Udateret  
7 Træ Stolpe Udateret  
8 Træ Stolpe Udateret  
9 Træ Stolpe Udateret  
10 Træ Stolpe Udateret  
11 Træ Stolpe Udateret  
 
 
 
2008:444-01 

Længde ca. 151cm med tap i begge ender. Bredde ca. 12x16cm  
 
Side 1:  

- Ca. 20cm fra den venstre kant og helt i helt ud til bunden, findes et mærke efter et 
stemmejern. Mærket er ca. 8mm dybt. 

- Kanten i bunden er lettere rundet i profil, især midt på. 
- Kanten i toppens vinkel er derimod meget skarp. 
- Savspor gående fra top mod bund. 

 



Samlet set er siden ganske pæn uden større afvigelser. Den buer svagt mod bunden. Siden er savet 
ud. 
 
Side 2: 

- Alle kanterne er skarpe. 
- Savspor fra top til bund. 
- Flere spor af kalk. Underst hvid kalk, øverst gul kalk. 
- To sømhuller med søm i (de to øverste). 
- Et sømhul uden søm (det nederste). 

 
Samlet set må siden have stået enten (…) 
 
 
 
2008:444-03 

 
Samlet længde 152 cm med tap i begge ender. Bredde ca. 13x16cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med tekst ”SYD LØS 1”. 
- I den venstre ende er der brækket et lille stykke af og i den højre er der brækket et større 

stykke af 
- Hugspor. 
- Rester af hvid kalk.  
- Topkanten er afrundet i profil mens resten af kanterne er skarpe. 



Samlet set ganske pæn, placeringen da den blev nedtaget er med denne side ud. 
 
Side 2: 

- Der er brækket en smule af i den højre ende. Men det antages at den har været ret identisk 
med den venstre ende. 

- Hugspor. 
- Rester af hvid kalk langs topkanten. 
- Topkanten er ret skarp mens resten af kanterne virker afrundet men en del er rådnet væk. 

Samlet set ok men kanterne er dårligt bevaret. Kalk langs topkanten stammer højest sandsynligt fra 
side 3. 
 
Side 3: 

- På den højre ende er der brækket et stykke af. 
- Savspor 
- Et enkelt søm tæt ved den venstre ende. 
- Rester af gul kalk over hvid kalk. 
- Skarpe kanter på alle sider. 

Samlet ok. Kalken tyder på yderside placering i huset da det er gult på ydersiden. 
 
Side 4: 

- En smule brækket af i venstre top. 
- Savspor gående fra top til bund. 
- Rester af hvid kalk på alle sider men intet i midten. 
- Skarpe kanter på alle sider. 

 
Side 5: 

- Hugget og slebet til. 
- Ca. midt i et cirkelrundt gennemgående hul 3cm i diameter. 
- Helt til venstre springer tappen frem og går i en skrå kant tilbage ind mod midten. 
- Alle kanter er ret skarpe i profil. 

Samlet set fremstår tappen som helt bevaret. Tappen er tilskåret skråt i den ene side.  
 
Side 6: 

- En del er brækket af med en brud linje gående fra øverste højre hjørne og ned til nederste 
venstre hjørne. 

- Hugget og slebet til. 
- Ca. midt i tappen er rester af et cirkelrundt gennemgående hul, 3cm i diameter. 
- Alle kanter er ret skarpe i profil 

Samlet set mangler en del af siden og en stor del af tappen.  
 
 
TOLKNING: 
Bjælken er udtaget som en løsholt i sydmuren med side 1 ind i bygningen. Der er intet der tyder på 
at denne placering ikke er primær. Med det in mente og den gule kalk på ydersiden af løsholten 
tyder det på at den sydøstlige tilbygning ikke er oprindelig. 
 
 
 



2008:444-04 

 
Ingen mærkat. 
 
Samlet bevaret længde 128cm. Samlet bredde 18x13cm. 
 
Side 1: 

- En del af det nederste højrehjørne og hele den venstre ende er brækket af. 
- Mulige hugspor men  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008:444-05 

 
Samlet længde 148cm. Samlet bredde 17x13cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med tekst ”SYD 2 LØS” 
- Nederste højre hjørne knækket en smule af. 
- Ca. 1/3 inde fra højre og langs top kanten er der brækket et stykke af. 
- Hugspor også på tap. 
- Enkelte rester af gul og hvid kalk. 
- Tæt ved den højre ende et gennemgående cirkelrundt hul 2,5cm i diameter stoppet ud med 

mørtel. 
- I den venstre del er alle kanter skarpe. Den østre del er noget forvitret. 
- Selve bjælken er svagt buende. 

Samlet set er bjælken forholdsvis godt bevaret. Den gule kalk kunne indikere at huset har været 
kalket gult invendigt. Det gennemgående hul har ikke umiddelbart nogen forbindelse med noget og 
kan antyde at bjælkens placering er sekundær.  
 
Side 2: 

- Tydelige skrå hugspor. 
- Venstredel har skarpe kanter i profil mens den højre del er for forvitret. 

Samlet set er der ingen særlige kendetegn ved denne side udover at den har tydelige hugspor. 
 
Side 3: 

- ¼ del inde fra venstre side er 4 mulige markeringsstreger. Tre af dem er lodrette og den 
sidste skrå       \  



- Hugspor 
- Venstre del fint bevaret med skarpe kanter men højre del dårligere bevaret. 
- I venstre ende findes et søm og et hul efter et søm. 
- ¼ inde fra højre findes en rektangulær indskæring 10x5cm som skråner nedad fra højre mod 

venstre. I denne sidder 3 søm. 
- I højre ende sidder et cirkulært gennemgående hul ca. 3cm i diameter. 
- I højre ende fandtes en lille smule mørtel. 
- Fra højre ende og ca. 50cm ind er bjælken malet rød med en skarp optrukken kant med 

venstre. 
Samlet set er der flere ting der tyder på at denne løsholt er sekundært placeret. Den røde maling som 
kun dækker en del af løsholten, det gennemgående hul i højre ende og den rektangulære indskæring. 
 
Side 4: 

- Det øverste højre hjørne er knækket. 
- Hugspor. 
- Pænt skarpe kanter hele vejen rundt. 
- Som med de andre sider er den højre del dårligere bevaret end den venstre. 

Samlet set er der ingen særlige kendetegn og siden minder meget om side 2. 
 
Side 5: 

- Skarpe kanter. 
- Tappen er flækket men der er spor af at den har gået fra top til bund. 

Samlet set ingen bemærkninger ud over at tappen kan være brækket under nedtagning. 
 
Side 6: 

- Ret dårlig bevaret. 
- Øverste højre hjørne er knækket af. 

Samlet set er det underligt at der ingen tap er til at fastgøre løsholten i den lodrette stolpe. 
 
 
TOLKNING: 
En del ting tyder på at denne løsholt er sekundært placeret. Der er ingen tap i den højre ende, den 
røde maling på side 3, den rektangulære indskæring som umiddelbart godt kunne være til en tap af 
en slags samt det gennemgående runde hul tæt ved højre ende. Endnu en ting som kunne indikere at 
denne løsholt er en reparation er at den venstre ende er godt bevaret mens den højre er noget dårlige 
hvilket kunne tyde på at selve bjælken kan have stået som en stolpe i en af ydermurene. Der fandtes 
da også gul kalk på denne bjælke. I sig selv er dette ikke et argument men det tyder på at bjælken 
kan komme fra et andet sted i samme bygning og tilpasset som reparation for en løsholt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÆM 2008:444-06 

 
Samlet bevaret længde 164cm. Bredde 21x16cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med teksten ”NORD 1”. 
- Den venstre side er skåret til formodentlig til en eller anden form for tapning men en del er 

knækket af. 
- I højre ende er den ligeledes skåret til nærmest så der dannes en hylde. På denne hylder er 

der med søm fastgjort et bræt. 
- Mist på stolpen findes to cirkelrunde gennemgående huller begge ca. 3cm i diameter. 
- Begge ender forholdsvist dårligt bevaret. 
- Pænt skarpe kanter hele vejen rundt. 
- Både hug og savspor. 
- Hele stolpen er tjæret sort. 
- En del søm banket i. I højre ende ved brættet er en større bolt med møtrik sat igennem hele 

stolpen. 
Samlet set er denne side yderside på nordsiden af huset. Stolpen kan muligvis godt være på sin 
primære placering (taphul til løsholt som nu er væk) men en del reparationer (bræt, bolt og møtrik) 
kunne indikere at den er på en sekundær placering. Alternativt kunne den venstre endes mulige 
tapning indikere at selve stolpen er en reparation. 
 
Side 2: 

- Begge ender er dårligt bevaret. 
- ¼ inde fra venstre er der brækket et stykke af. 



- Flere søm og dykkere hvoraf flere har mørtel på sig. 
- Midt på stolpen er et rektangulært 24x5cm gennemgående taphul med mørtel i. 
- Flere steder på siden ses mørtelrester. 
- Hugspor. 
- Pænt skarpe kanter hele vejen rundt. 

Samlet set som side 1. De mange mørtelrester tyder på en placering inde i væggen hvilket er hvor 
siden var placeret ved nedrivning. 
 
Side 3: 

- Venstre ende er dårligt bevaret og en del er knækket af men der er tydelige spor af en eller 
anden forarbejdning muligvis til en samling af en slags. 

- Det øverste hjørne i højre side er brækket af. 
- Pænt skarp kant hele vejen rundt. 
- Hugspor. 
- Nogen søm. 
- Midt på ses en rektangulær forsænkning 11x4cm med en dybde på 2,5cm. 
- Ligeledes midt på ses to cirkelrunde gennemgående huller med en diameter på ca. 3cm. i det 

sydligste af dem findes endnu rester af trænaglen. 
- I den højre ende er der på bolten fastgjort et stort stykke vinklet fladjern. Dette kan 

udmærket vinklen taget i betragtning have fastgjort denne stolpe med en del af 
loft/tagkonstruktionen. 

- Rundt omkring på siden ses en smule mørtelrester. 
Samlet set er denne side inderside i den nordlige væg. En række ting tyder dog på at den er 
sekundært placeret. Længden er ikke lang nok til hele husets højde. Fladjernet og et muligt mindre 
taphul midt på siden samt mørtelrester. Alle disse ting indikeret en sekundær placering hvor denne 
stolpe har stået et andet sted og er blevet brugt som reparation. 
 
Side 4: 

- Både venstre og højre ende er som på side 1. 
- I bund ved højre ende er en liste ca.1 cm tyk. Længden har minimum været 30cm. 
- Midt på ses det rektangulære gennemgående hul. 
- Flere søm. 
- Hugspor. 
- Pænt skarpe kanter. 

Samlet set synes denne side at bekræfte at stolpen er sekundært placeret på denne position.  
 
Side 5: 

- Ret beskadiget. 
- Spor af udskæring til mulig sammenføjning. 
- Hugspor. 
- Pænt skarpekanter. 

Samlet set er denne side det nederste af denne stolpe. Den må dog have været samlet med en anden 
da den er for kort til at kunne have stået alene i væggen Eller også er resten forvundet ved 
nedtagning.   
 
Side 6: 

- Delvist knækket.  
- Kanterne er dårligt bevaret. 



- Brættet er brækket.  
Samlet set er denne side top. En enkelt ting fra denne side støtter dette nemlig den flade ende . 
 
TOLKNING: 
Stolpen kommer fra nord væggen og er tjæret som bindingsværket i denne væg. Stolpen anses dog 
for at være en reparation på dette sted. Dette skyldes flere forskellige elementer ikke passer med 
dens nuværende placering (løsholt sammenføjning, stolpens længde, fladjernet som forbinder den 
med tagkonstruktion/loft og mørtelrester på indersiden). Stolpen vurderes derfor at komme fra enten 
denne bygning eller en anden og er blevet sekundært placeret på dette sted som en reparation.  
 
 
NÆM 2008:444-07 

 
Samlet længde 194cm. Bredde 16x15cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med tekst ”SYD 5 PORT”. 
- Pænt skarpe kanter hele vejen rundt. 
- Hugspor og muligvis savspor. 
- Godt bevaret nærmest intakt. 
- Gul maling som er ret skallet af i højreside. 
- En del små søm. 
- Tap i venstre side. 



Samlet set er denne side yderside i sydmuren på bygningen. Kun tap i venstre side tyder på at denne 
er opad og højre side nedad. Intet tyder på at det ikke er stolpens primære placering. Muligvis kan 
den være en reparation eller ekstra tilføjelse grundet den finde stand. 
 
Side 2: 

- Godt bevaret.  
- Pænt skarpe kanter hele vejen rundt. 
- Tydelige hugspor. 
- Mørtelrester.  
- Indhug på oversiden med tydelige hugspor. Muligvis i forbindelse med tilpasning. 
- I Højre ende et lille spir af jern og midt på et søm. 

Samlet set som side 1 muligvis med tilpasninger så den er reparation eller tilføjelse i forbindelse 
med porten. 
 
Side 3: 

- Godt bevaret. 
- Skarpe kanter hele vejen rundt. 
- Tydelige hugspor. 
- Mørtelrester. 
- Indhug som på side 2. 
- Et enkelt søm. 

Samlet set som side 2. 
 
Side 4: 

- Pænt godt bevaret. 
- Pænt skarpe kanter. 
- Savspor og enkelte hugspor. 
- Mørtelrester. 
- 4 søm. 

Samlet set som side 1.  
 
Side 5: 

- Delvist savet og delvist hugget. 
- Mørtelrester. 
- Pænt skarpe kanter. 
- Tap ikke helt centreret. 

Samlet set fin og det noteres at tappen går langs bygningens længde retning. 
Side 6: 

- Savspor. 
- Ret skarpe kanter på nær en smule rå i det øverste højre hjørne. 

Samlet set kun en smule råd adskiller denne side fra de andre. 
 
TOLKNING: 
Der er visse ting der tyder på at stolpen ikke er oprindelig. Den korte afstand til stolpe 2008:444-10 
og den rigtig gode bevaringsgrad samt muligvis de indhug som har rettet stolpen til for at den kunne 
passe. Stolpens placering er dog primær da den overhoved ikke bærer spor af at have været 
genanvendt. Stolpen skal nok ses som en ekstra forstærkning af muren i forbindelse med at man 
lavede hul til porten. 



NÆM 2008:444-08 

 
Samlet længde 204cm. Bredde 21x15cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med tekst ”S1 IND”. 
- Tap i begge ender. 
- Cirkelrundt hul i venstre tap ca. 2cm i diameter. 
- Højre del dårligere bevaret end venstre del. 
- Stort stykke hugget af på underdel (tilpasning). 
- Ret skarpe kanter. 
- 2 gennemgående cirkelrunde huller diameter 2,5cm ca. 1/3 fra højre ende. Begge har stadig 

trænagle i. 
- Enkelte kalkrester. 
- 8 mindre søm. 

Samlet set er venstre side op og højre ned. Intet der tyder på at denne placering ikke er den 
oprindelige. 
 
Side 2: 

- Ret skarpe kanter. 
- Savspor og muligvis enkelte hugspor. 
- 1/3 fra højre ende er et rektangulært 4,5x16cm gennemgående hul. 
- Et skråt tømmermærker ¼ fra venstre ende. 
- En enkelt kalkrest ved det gennemgående hul. 

Samlet set som side 1. Plads til løsholt på begge sider. 



 
Side 3: 

- Savspor og lidt hugspor. 
- 2 virkelrunde gennemgående huller som side 1. 
- Kalk rester især på den venstre del. 
- To minde søm. 

Samlet set må denne side have været yderside i bygningen. Dette kan forklare at den er meget mere 
regulær end indersiden altså en rent kosmetisk forklaring. 
 
Side 4: 

- Stor del af toppen hugget af. 
- Kanter ret skarpe. 
- Hugspor. 
- Rektangulært hul som side 2. 
- Et enkelt søm. 

Samlet set som side 2. Desuden det store indhug som også ses på side 1. 
 
Side 5: 

- Tappen er hugget ud. 
- Tappen er en anelse skævt. 

Samlet set ikke noget særligt. 
 
Side 6: 

- Tappen er hugget ud. 
- Tappen er delvist knækket. 
- Tappen er en anelse skævt. 

Samlet set kun det at der er tap i denne ende hvilket der ikke har været på alle yderstolperne i 
sydvæggen af huset. 
 
 
TOLKNING: 
Denne stolpe har ingen spor af andre placeringer og derfor antages det at den er på sin primære 
placering i bygningen. Om stolpen er oprindelig eller en udskiftning er der desværre heller ingen 
tegn på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÆM 2008:444-09 

 
Samlet længde 250cm. Bredde 17x24cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med tekst ”S 3 IND” 
- Kalkrester. 
- Hugspor. 
- Tap i venstre side er savet. 
- Pænt skarpe kanter hele vejen rundt. 
- Fire søm. 
- Cirkelrundt gennemgående hul ca. 2cm i diameter i venstre tap. 
- To cirkelrunde gennemgående huller 2,5cm i diameter 1/3 fra højre ende. 
- To gennemgående cirkelrunde huller 20cm fra højre og ¼ fra venstre ende. Begge er ca. 

2cm og begge har forbindelse til hængslerne. 
- Et større indhug langs hele topsiden. 
- Et påsat bræt langs sydsiden som i venstre side har en tap og i højre er brækket af. 

Samlet er venstre side op. Bræt se side 4. Selve stolpen kunne godt stå på sin oprindelige plads da 
der ikke er tegn på spor efter andre placeringer. 
 
Side 2: 

- Hugspor. 
- Pænt skarpe kanter. 
- Større indhug langs underkanten se side 1. 
- To hængsler til dør eller port et helt i højre side og et ¼ fra venstre. 



- Et rektangulært 14x4 cm gennemgående hul 1/3 inde fra højre ende. Stadig trærester i. 
- En del mørtelrester på selve fladen. 

Samlet set står stolpen som i side 1. Taphullet bære spor efter en løsholt mod vest hvor der ved 
nedrivningen var en port. Porten er derfor sikkert en senere tilføjelse og det må formodes at 
væggens oprindelige udseende var som det østligste af sydvæggen. 
 
Side 3: 

- Både savspor og hugpor. 
- Øverste højre hjørne er dårligt bevaret. 
- Cirkelrundt gennemgående hul ca. 2cm i diameter i venstre tap. 
- To cirkelrunde gennemgående huller 2,5cm i diameter 1/3 fra højre ende. 
- To hængsler til dør ca. 20cm fra højre og ¼ fra venstre ende.  
- Et rektangulært hul ca. 5x7cm går ind til det rektangulære hul i side 2. 
- 2 søm. 
- Spor af rød maling. 
- Kalkrester over hele siden også over den røde maling. 

Samlet set viser siden spor af en dør (hængsler) samt rester af vindue. 
 
Side 4: 

- Hugspor. 
- Den højre del er dårligere bevaret. 
- Rektangulært hul som på side 2. 
- Bræt som er en del af vinduesramme er sømmet fast. 
- Pænt skarpe kanter. 

Samlet set spor efter vinduesramme. 
 
Side 5: 

- Hugget og savet tap. 
- Lidt mørtelrester. 
- Skarpe kanter. 
- Tap ikke helt centreret. 

Samlet set er dette op. 
 
Side 6: 

- Ret dårligt bevaret. 
- Spor af mindre nu knækket tap. 

Samlet set er denne side ned men tappen kan tyde på en sekundær placering. 
 
TOLKNING: 
Spor efter løsholt på begge sider hvilket modstrider dørhængsler og portens placering. Denne stolpe 
kan godt stå på sin oprindelige placering men i så tilfælde er porten og hængslerne af sekundær 
tilføjelse. Vinduet er nok ikke oprindeligt men tilføjet før tilbygningen i sydøst. 
 
 
 
 
 
 



NÆM 2008:444-10 

 
Samlet bevaret længde 196cm. Bredde 13x15cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med tekst ”SYD 4 PORT” 
- Tapperne i begge ender er knækket. 
- Rester af gul maling. 
- 5 søm spredt ud over hele siden. 
- Både sav og hugspor. 
- I nærheden af det nedre venstre hjørne findes et mindre indhug. 
- I indhugget ses mørtel. 
- Tæt på det nedre venstre hjørne er et cirkelrundt gennemgående hul ca. 2,5cm i diameter 

med træpæl i. 
- Ca. 1/3 fra højre side er endnu et cirkelrundt gennemgående hul ca. 2,5cm i diameter. 
- Alle kanter er rimelig skarpe i profil. 

 
Samlet set er denne side yderside i sydmuren. Bemærk gul maling i stedet for gul kalk. 
 
Side2: 

- Godt bevaret. 
- Tydelige hugspor. 
- Ca. 1/3 fra højre side ses et rektangulært 17x4,5cm ikke gennemgående hul stadigvæk træ i. 
- Alle kanter er ret skarpe. 

 



Samlet set vender siden ind mod porten, men det rektangulære hul til en tap tyder på at porten ikke 
er oprindelig. Alternativt skal stolpen være sekundært placeret. 
 
Side 3: 

- Godt bevaret. 
- Masser af hvid kalk bevaret i store pletter over hele siden. 
- 5 søm og et enkelt stykke fladjern. 
- Midt på stolpen ses et rektangulært 18x4cm hul. Hullet er 8cm dybt og masser af 

mørtelrester. 
- I det øverste venstre hjørne er et cirkelrundt gennemgående hul med en diameter på 2cm. 
- Ca. 1/3 inde fra højre ende ses et cirkelrundt gennemgående hul med en diameter på 2,5cm. 
- Masser af savspor. 

 
Samlet set er denne side inderside (bekræftet af hvid den hvide kalk) i sydmuren af bygningen. Tap 
Hullet til en løsholt derimod tyder på, at der har været en væg i bygningen fra denne stolpe og nord 
på. Alternativt er stolpen sekundært placeret. 
 
Side 4: 

- Fint bevaret men en smule råd i det øverste højre hjørne. 
- I forlængelse af tappen i venstre side er et rektangulært hul (ca. 15x5cm) stemmet ud ind i 

selve bjælken. 
- En smule savspor og mange hugspor. 
- Enkelte mørtelrester på siden. 
- Et indhug langs overkanten i nærheden af venstre ende. 
- En smule til højre for midten af stolpen ses et kvadratisk firkantet hul 2x2cm gennemgående 

og det er det samme som på side 1 er rundt. 
- Et enkelt søm. 

 
Samlet set kan denne side sagtens være sekundært placeret pga. sømmet som ved 
nedtagningsplaceringen sidder inde i væggen. 
 
Side 5: 

- Tap i nederste halvdel og hul til tilsvarende tap i øverste halvdel.  
- Fladerne har savspor og tappen har hugspor mens indhagget har spor efter en eller anden 

slags stemme jern. 
- Alle kanter er pænt skarpe. 
- En smule mørtelrester. 

 
Samlet set er denne side opad i bygningen og tap/taphul anses derfor at have noget med 
tag/loftskonstruktion at gøre. 
 
Side 6: 

- Tap er knækket, men der anes spor af at den har gået fra top til bund. 
- Savspor. 
- Alle kanter er pænt skarpe. 

 
Samlet set minder denne side ikke om sit modstykke side 5. Side 6 anses da også for at være tapet 
ind i en eller anden form for fodrem.  



TOLKNING: 
Der er ingen klare beviser for at stolpen har haft en anden placering. Det søm som sidder på side 4 
kan være sat under opførelsen af bygningen. Der er dog spor af at porten som er umiddelbart øst for 
denne stolpe er af yngre dato idet der på side 2 ses taphul til en løsholt. Samme type taphul ses på 
side 3 som vender ind i bygningen. Dette tyder på en rimelig fast tværvæg inde i bygningen.  
 
 
NÆM 2008:444-11 

 
Samlet længde 201cm. Bredde 15x22cm. Træsorten er eg. 
 
Side 1: 

- Mærkat med tekst ”S2 IND”. 
- Venstre ende er bedre bevaret end den højre. 
- Dette gælder også tapperne. 
- Hele bund siden er et stort indhug (Mulig genanvendelse). 
- Hugspor. 
- Enkelte mørtelrester på. 
- Nogle søm og to smedejerns kroge/holdere. 
- Ca. 1/3 inde fra højre ende er der to cirkelrunde huller (dia ca. 2,5cm) som begge er 

gennemgående. I det øverste hul fandtes en træpæl. 
- I venstre endes tap fandtes ligeledes et gennemgående hul på ca. 2cm i diameter. 
- Har været kalket (se foto). 

 



Samlet set er denne side ud af (se foto) i sin seneste placering. Muligvis pga. afhugningen kan den 
være sekundært placeret. 
 
Side 2: 

- I venstre top hjørne er der et mindre indhug. 
- Savspor top til bund. 
- Alle kanter er forholdsvis skarpe i profil. 
- Ca. 1/3 inde fra højre side er et gennemgående rektangulært hul ca. 15x4cm. 

 
Samlet set tyder denne side på spor efter en løsholt 2008:444-05. 
 
Side 3: 

- En del af den venstre tap er knækket af. 
- Området omkring det venstre bundhjørne er indhugget. 
- Ca. midt på er den flækket således at det gennemgående rektangulære hul fra side 2 kommer 

til syne. 
- Kalket hvid med gul overnpå. 
- Ca. 1/3 fra højre findes et cirkelrundt gennemgående hul ca. 2,5cm i diameter. 
- Ca. ¼ indre fra venstre ende ses 3 meget store (over 2cm i længde) firkantede søm. 
- Savspor  
- Alle kanter er pænt skarpe i profil. 

 
Samlet set viser denne side at den er yderside i bygning mod gård (gul kalk) og spor efter 
forankring af løsholt, ingen umiddelbare spor af at den skulle være sekundært placeret. 
 
Side 4: 

- Ca. 1/3 inde fra højre side er et gennemgående rektangulært hul ca. 15x4cm. 
- Ca. 1/3 inde fra højre ende er der brækket et stykke af omkring det rektangulære hul. 
- Hugspor 
- Stor indhugning i top del, mere end halvdelen er hugget væk. 
- I det nedre venstre hjørne ses en anden indhugning med tydelige hugspor. 
- Få rester af hvid kalk. 

 
Samlet set tyder den store indhugning på at denne bjælke er tilpasset huset muligvis som en 
reparation. Denne side er inderside i huset. Der har været fastgjort en løsholt på begge sider. 
 
Side 5: 

- Tap er rimlig medtaget og der er brækket noget af i både top og bund. 
- Fladerne ser umiddelbart ud til at være i hvert fald delvist savet mens selve tappen er 

hugget. 
- Både top og bundkant af tappen kan muligvis have været skrå. 
- Der fandtes små rester af mørtel. 
- Alle kanter er i profil forholdsvis rundet. 

 
Samlet set er enden halvdårlig bevaret. Side 5 er toppen af bjælken og må have været fastgjort til 
tagkonstruktionen. 
 
 



Side 6: 
- Fladerne ser umiddelbart ud til at være i hvert fald delvist savet mens selve tappen er 

hugget. 
- Ret skarpe kanter hele vejen rundt. 
- Ingen hul i tap og den er helt bevaret. 
- Et enkelt mindre mørtelspor. 

 
Samlet set er dette bunden af stolpen og det er pænt bevaret. Manglende hul i tap kunne tyde på et 
selve tappen ansås for at være nok forankring til fodremmen. 
 
 
TOLKNING: 
Stolpen var ved nedrivning placeret i sydvæggen i huset. Stolpens store indhugninger kunne pege i 
retning af at den er en reparation af en tidligere stolpe som har stået på stedet. Den gule kalk på 
sydsiden tyder på en udvendig placering hvilket igen må betyde at den østlige tilbygning er senere 
end resten af huset og senere end reparationen i sydvæggen.  
 
 
Tegningsliste 
 
Tegnin
g 

Målesto
k 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 10-12-2008  
T2 1:10 Genstandstegning  3 2008:444-03 og 04 11-12-

2008 
Kasper 
Stjernq
vist 

T3 1:10 Genstandstegning  5,6 2008:444-05 og 06 11-12-
2008 

Kasper 
Stjernq
vist 

T4 1:10 Genstandstegning  7 2008:444-07 15-12-
2008 

Kasper 
Stjernq
vist 

T5 1:10 Genstandstegning  8,9 2008:444-08 og 09 15-12-
2008 

Kasper 
Stjernq
vist 

T6 1:10 Genstandstegning  10,11 2008:444-10 og 11 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernq
vist 

 



Fotoliste 
 
Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 
Kampagne: 10-12-2008  
1 1 2008:444-11. Side 

3 og side 4. 
 11 Digital 16-12-

2008 
Kasper 
Stjernqvist 

1 2 2008:444-11. Side 
2. 

 11 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 3 2008:444-11. Side 
1. 

 11 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 4 2008:444-10. Side 
1. 

 10 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 5 2008:444-10. Side 
3. 

 10 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 6 2008:444-09. Side 
1. 

 9 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 7 2008:444-09. Side 
2. 

 9 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 8 2008:444-09. Side 
3 

 9 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 9 2008:444-08. Side 
1 

 8 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 10 2008:444-08. Side 
4. 

 8 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 11 2008:444-07. Side 
1. 

 7 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 12 2008:444-07. Side 
2. 

 7 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 13 2008:444-06. Side 
2. 

 6 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 14 2008:444-06. Side 
3. 

 6 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 15 2008:444-05. Side 
1. 

 5 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 16 2008:444-05. Side 
2. 

 5 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 17 2008:444-03. Side 
1 

 3 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 18 2008:444-03. Side 
2. 

 3 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 19 2008:444-03. Side 
1. 

 3 Digital 16-12-
2008 

Kasper 
Stjernqvist 

1 20 Inderside af 
sydvæg i østende 
af baghus. 

  Digital 01-12-
2007 

Jens  Olsen 

1 21 Baghus sydvægs 
yderside set fra 
syd. 

  Digital 01-12-
2007 

Jens  Olsen 

1 22 Baghus nordvægs 
yderside set fra 
nord. 

  Digital 01-12-
2007 

Jens  Olsen 

1 23 Baghus østgavls 
yderside (ingen 
stolper herfra) 

  Digital 01-12-
2007 

Jens  Olsen 

1 24 Baghus 
vestudbygning set 

  Digital 01-12-
2007 

Jens  Olsen 



fra vest (ingen 
stolper herfra) 

1 25 2008:444-08 in 
situ. 

 8 Digital 01-12-
2007 

Jens  Olsen 

 


