
 

NÆM 2012:107 
Ringstedgade 

 

Beretning for overvågning af anlægsarbejdet i den indre del af Ringstedgade sommeren 2012. I 

forbindelse med overvågningen fremkom spor middelalderbyen Næstved. 

Udført af museumsinspektør Nanna Holm for Næstved Museum. 

 

 

Sagsnr.: NÆM 2012:107 Ringstedgade 
Matr.nr. og ejerlav: Næstved Bygrunde, matr. 144, 246a, 247, 248 og 7000b  
Sogn: Næstved, Sct. Peder 
Herred: Tybjerg herred 
Gl. amt: Præstø Amt 
Sted- og lok.nr.: 050707-191 
KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/NÆM-0004 



2 
 

Indhold 

 

Abstract ................................................................................................................................................. 3 

Undersøgelsens forhistorie .................................................................................................................. 3 

Administrative data ............................................................................................................................... 7 

Øvrige data ............................................................................................................................................ 8 

Topografi, terræn og undergrund ........................................................................................................ 9 

Målesystem .......................................................................................................................................... 10 

Metode ................................................................................................................................................. 11 

Undersøgelsens resultater .................................................................................................................. 12 

Ringstedgades belægninger ............................................................................................................ 12 

Bygninger i Ringstedgade ............................................................................................................... 19 

Kulturlag .......................................................................................................................................... 22 

Gravpladsen ..................................................................................................................................... 28 

Bygninger ved Helligåndshuset ...................................................................................................... 34 

Bøddelstræde .................................................................................................................................. 37 

Fremtidigt arbejde på stedet .............................................................................................................. 38 

Anlægsliste .......................................................................................................................................... 41 

Anlægsbeskrivelse ............................................................................................................................... 46 

Fundliste .............................................................................................................................................. 64 

Fundbeskrivelse .................................................................................................................................... 71 

Tegningsliste ........................................................................................................................................ 94 

Fotoliste ............................................................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

Forside figur 1: Udgravning i forbindelse med optagning af gamle fjernvarmerør. I profilerne kunne gamle gadebelægninger 
registreres. Under sandet, i bunden af grøften, er der endnu uberørte kulturlag og gadebelægninger. Foto: © NHB, Næstved 
Museum 



3 
 

Abstract 

I den indre del af Ringstedgade i Næstved blev der registreret 6 gadebelægninger. Den ældste 

belægning var fra slutningen af 1200-tallet. Alle belægningerne havde indgået i den gade, der i dag 

kaldes Ringstedgade og fungerede som den nordlige indfaldsvej til middelalderbyen Næstved. Det 

ældste vejforløb fremstod med en belægning af mindre granitsten, flintesten, dyreknogler og 

jernaffald. De øvrige vejforløb bestod af brostensbelægning, eller var indikeret med fint sand, der 

havde fungeret som fundering og afretning for en brostensbelægning. Der blev desuden 

registreret spor af to byhuse samt flere tykke kulturlag med velbevaret organisk materiale som bl.a. 

lædersko og tildannet træ.  

Ved udgravningen til den del af fjernvarmeledningen, der skulle udskiftes i Næstved Museums 

have, blev adskillige humane skeletter udgravet. Der fremkom desuden flere fundamenter og ved 

kustodeboligen blev dele af Bøddelstræde, der stammer fra 1600-tallet, registreret.   

 

Undersøgelsens forhistorie 

Det nu udgravede areal lå i den nordlige del af middelalderbyen Næstved, indenfor 

Kulturvarvsarealet med sted- og lok.nr.: 050707-91. Ringstedgade har fra tidlig middelalder, måske 

også før, været den nordlige hovedfærdselsåre ind og ud af byen. Ca. 75 meter nord for det nu 

afsluttede anlægsarbejde har Nørreport, eller Ringstedport som den også kaldes, været placeret i 

senmiddelalderen. Ved en besigtigelse, af et påbegyndt anlægsarbejde i 2002, blev dele af en grøft 

der sandsynligvis hørte til afgrænsningen ved porten observeret Sted- og lok.nr.: 050707-81. 

Der har tidligere kun været få egentlige udgravninger i området. Hovedparten af de registreringer, 

der er laver, er sket i forbindelse med uanmeldt anlægsarbejde, hvor museet kun har haft mulighed 

for at gennemføre få registreringer eller indsamle de genstande, der var lagt til side af de 

forskellige arbejdsmænd.  

Området omkring Ringstedgade har ved tidligere gravninger frembragt fund af bygninger og 

kulturlag, der kan føres tilbage til tidlig middelalder. Bl.a. blev der i forbindelse med en hastig 

nødgravning i 2005 (nord for matrikel 251a) fundet tykke kulturlag, vejspor fra højmiddelalderen og 

et matrikelskel med en stump bevaret gårdsplads fra tidlig middelalder, Sted- og lok.nr.: 050707-

190.  

I 1982 blev der i forbindelse med en ny hovedkloak gennemført en større gravning i Museets have, 

Ringstedgade 4 (matrikel 246a), og på parkeringspladsen syd for museet (matrikel 245 b og c), 

Sted- og lok.nr.: 050707-32. Det var derfor forventningen, at der i forbindelse med udskiftning af 

fjernvarme ved museet, der blev gravet mellem det middelalderlige Helligåndshus, der i dag 

rummer dele af Næstved Museum og gravningen fra 1982, ville fremkomme grave og anlæg af 

samme type som i 1982. Ved den gamle gravning fremkom kulturhistoriske spor fra 1100-tallet og 

frem til moderne tid. De ældste forekomster i museets have var dengang kulturlag med 

østersøkeramik, afvandingsgrøfter, slaggegruber fra jern- og bronzestøbning samt ildsteder. Fra 

1200-tallet og 1300-tallet fremkom tre hustomter og en stensat brønd, som tilhører den ældste 
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husfase. Fra slutningen af 1300-tallet, blev dele af den kirke, som har stået i forbindelse med det 

ældste Helligåndshus, erkendt. Kirkens kendes fra skriftlige kilder fra 1390’erne, og var placeret i en 

skæv vinkel i forhold til det nuværende Helligåndshus, det nævnes første gang i skriftlige kilder i 

1398, og ombygges i starten af 1500-tallet til det nuværende. Kirken var placeret øst-vest, mens det 

Helligåndshuset har en placering, der følger Ringstedgades nuværende forløb. Om dette er en 

tilfældighed eller om det oprindelige gadenet i den inderste del af Ringstedgade, har været 

anderledes end i dag, vides ikke. Fra 1400-1800-tallet har, det der i dag er museets have, fungeret 

som kirkegård, og i den forbindelse blev der ved udgravningen i 1982, udgravet adskillige skeletter. 

I området hvor Næstved Museums kustodebolig blev bygget i 1936 (matr. 247d), lå der i 1600-tallet 

et stræde ved navn Bøddelstræde, hvor byens skarpretter og natmænd boede. Denne gade blev 

registreret i forbindelse udgravningerne i 1982, men er aldrig siden blevet arkæologisk påvist. I 

forbindelse med byggeriet af Kustodeboligen, i 1936, blev der kun lavet få arkæologiske 

registreringer. Og kun i et niveau umiddelbart under mulden. Her blev der observeret fundamenter 

til en større bygning og en brønd fra 16-1700 tallet.  

Udover gravearbejdet inde på museets matrikel blev der i 1982 gravet et stykke ud i Ringstedgade, 

efter den egentlige udgravnings afslutning. Ca. 1 meter fra den nuværende kirkegårdsmur ude i 

Ringstedgade faldt terrænet og endte i en grøft/grav. Denne grøft havde samme orientering som 

kirken, og kunne tænkes, at have fulgt et højmiddelalderligt forløb af Ringstedgade i retning mod 

Hjultorvet, der er et af Næstveds middelalderlige torve. Det var kun dele af grøften, der blev frilagt i 

snittet. Fylden i grøften viste sig at være særdeles velbevaret og indeholdt både kviste, læder og 

andet uomdannet organisk materiale, hvilket har vist sig at gælde for de fleste kulturlag i denne del 

af middelalderbyen.  

I Ringstedgade blev der lavet observationer i forbindelse med etableringen af den første 

hovedkloak i 1889. Disse iagttagelser blev gennemført af landinspektør Jørgensen, der i nogle 

notater fra den 8. aug. 1889 beskriver flere punkter i Ringstedgade. Udfor det nuværende 

Ringstedgade 3, matrikel 146d, blev der iagttaget brosand, sort mudder og flydesand med adskillige 

kampesten. Det sorte mudder må tolkes som kulturlag, mens det underlæggende flydesand med 

kampesten kunne være resterne af et fundament på en gammel middelaldermatrikel eller en 

brolægning. Som tidligere omtalt, er der tanker omkring, Ringstedgades oprindelige forløb har 

været en smule anderledes, og det kunne derfor tænkes, at kampestenene stammer fra et hus, der 

har ligget ud til det oprindelige gadeforløb.  

Udfor Ringstedgade 6, 8 og 10, Matr. 247, 248 og 249, var der sandlag med sorte striber og 

herunder sort mudder. Sandlaget med de sorte striber kunne indikerer belægning for en brolagt vej 

i flere faser. Tilsvarende profiler er beskrevet ved udgravningen i Kompanistræde i 1995, Sted- og 

lok.nr.: 050707-53. Nord for Ringstedgade 10 blev der desuden fundet brolægning.   

Den sidste observation i Ringstedgade fra 1889 var fundet af en kampestenssluse, dækket af svære 

planker. Slusen kunne være rester af den kanal, som ledte vand fra Munkesøen ved 
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Gråbrødreklosteret og ud til Susåen. Se fig. 2. Denne blev set omkring Ringstedgade 8. Kanalen er 

kun en gang siden blevet registreret. Det var i 1960’erne, hvor der blev taget et billede af randen.  

 

 
Figur 2: Fortolket kort over Næstved, som byen formodes at have set ud o. 1500. Ringstedgade er placeret i den nordlige 
bydel. ©Charlotte Clante, Palle Birk Hansen og Næstved Museum. 



6 
 

 

Udover ovennævnte gravninger har der været enkelte gravninger i perioden 1920-1970 på 

matriklerne ud til Ringstedgade. Fra alle disse anlægsarbejder er der kun hjemtaget genstande fra 

høj og senmiddelalderen.  

Med den viden, der på forhånd var omkring området for udgravningen, var der derfor særlige 

problemstillinger i forbindelse med forståelsen af Næstveds middelalderlige struktur og udvikling, 

som museet søgte at sætte særligt fokus på ved overvågningen. Som det ses af området omkring 

Ringstedgade nordligst på kortet figur 2, kendes kun ganske få konkrete enheder i området. Derfor 

tog Næstved Museum følgende problemstillinger i særlig betragtning ved anlægsarbejde. 

 - I området omkring det nordligste stykke af anlægsarbejdet, hvor Grønnegade og Ringstedgade 

støder sammen, skal der ifølge tidligere iagttagelser være konstateret rester af matrikelskel og 

fundet gårdsplads. Placeringen af disse matrikelskel og en præcis datering for de her beliggende 

bygårde, samt deres afgrænsning, er væsentlige for forståelsen af byens nordlige udbredelse, 

karakter og udvikling. Området har været del af Næstved Nørre Fjerding.  

- Den nøjagtige placering af afvandingskanalen fra Munkesøen, der sandsynligvis blev opserveret 

omkring Ringstedgade 8 i 1889. Desuden at søge hvilken brug og betydning kanalen har haft for 

bydelen gennem middelalderen og renæssancen. 

- Ringstedgades inderste forløb fra Helligåndshuset til Hjultorvet. Har gaden i middelalderen haft 

samme orientering som i dag, eller har forløbet haft direkte tilslutning til den middelalderlige 

torveplads? Hvilken funktion har den grøft, der blev observeret i 1982 haft? Såfremt grøften 

markerer et matrikelskel, har der så ligget Huse eller bygårde under den nuværende Ringstedgade? 

- Ringstedgades middelalderlige vej som har været den nordlige hovedfærdselsåre ind i Næstved. 

Ringstedgade var oprindeligt afgrænsningen mellem Næstveds Mølle fjerding mod vest og Nørre 

fjerding mod øst. Gaden formodes derfor at være gammel, men alderen på gadens ældste dele blev 

søgt samt datering af de enkelte vejforløb.  

- Afklaringer omkring Helligåndshuset og det oprindelige bygningskompleks og bygningshistorie. 

- I forbindelse med de stik, der skulle graves ind på matriklerne, søgte museet placeringen af 

vejforløbet Bøddelstræde. 

- Ved de stik der skulle graves ind på matriklerne vest for Ringstedgade, havde museet ikke meget 

viden angående mulige fund. Der har gennem tiderne været flere observationer i området, men 

kun ganske få har kunnet stedfæstes. Næstved Museum håbede at undersøgelserne på 

Ringstedgades vestside, kunne belyse bydelens udbredelse, karakter og udvikling.  

Denne beretning dækker over de udgravninger og observationer, der blev foretaget i forbindelse 

med anlægsarbejdet, i den indre del af Ringstedgade, sommeren 2012, hvor alle ledninger i gaden 

blev omlagt og tilset. Der vil desuden blive lavet referencer, til de oplysninger vi har fra tidligere 

gravninger, som kan tilknyttes, og evt. må omtolkes i forhold til de nye resultater.   
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Administrative data 

Næstved Museum modtog 8. februar 2012 henvendelse fra det rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde 

a/s, Birthe Grand, Præstøvej 39, 4700 Næstved, omkring arkæologiske interesser i den inderste del 

af Ringstedgade i Næstved, i alt 150 m. Forespørgsel kom i forbindelse planlægningen af et større 

anlægsarbejde med ledningsomlægninger og udskiftninger samt etablering af ny belægning. Alle 

større ledninger på strækningen (kloak, vand og fjernvarme) skulle omlægges eller udbedres. 

Endvidere skulle en ny regnvandsledning etableres i jomfruelig jord. Endelig skulle tele, elkabler o. 

lign. udskiftes og tilses. Det var kommunens ønske, at gaden de kommende 10 år ikke åbnes for 

ledningsarbejde, og derfor blev alle ledningsejere bedt om at lave de nødvendige udskiftninger. 

Udover udskiftningerne i vejen blev der gravet flere ledningsstik ind på de tilhørende matrikler, 

bl.a. på museets egen grund og på nabomatriklen. Disse stik var optil 31 m lange.  

Museet besvarede henvendelsen fra Lyngkilde a/s med en § 23 udtalelse den 21. februar 2012. Heri 

stod der bl.a., at det måtte forventes, at der ved det kommende anlægsarbejde ville fremkomme 

spor af væsentlig kulturhistorisk værdi. På dette tidspunkt var der ikke færdige planer over 

projektets omfang, og Næstved Museum foreslog derfor at mødes med rådgiver for en nøjere 

gennemgang af projektet.  

Næstved Museum modtog de endelige ledningsplaner fra Lyngkilde a/s den 26. marts 2012.  

Museet blev 10. april indkaldt til et møde hos Lyngkilde A/S d. 17-04-2012. På mødet deltog 

museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqvist og museumsinspektør Nanna Holm Bendtsen for 

Næstved Museum og rådgivende ingeniører Birthe Grand og Helle Nielsen for Lyngkilde a/s. På 

mødet oplyste museet om muligheden for omfattende arkæologiske fund i intakte kulturlag, 

mulighed for fund af konstruktioner samt registreringer af profiler i tidligere opgravede 

ledningsgrøfter. På dette møde blev det fremlagt, hvilke arbejder der skulle foretages på den 150 m 

lange strækning i Ringstedgade samt enkelte af de kommende stik. På baggrund af de få tidligere 

udgravninger i området samt det omfattende arbejde der skulle gennemføres, anså Næstved 

Museum det for sandsynligt, at der ved anlægsarbejdet, ville fremkomme fund af væsentlige 

fortidsminder fra Næstveds middelalder. Næstved Museum anbefalede derfor rådgiver, at 

gravearbejdet for alle ledninger, inkl. stikledninger, skulle overvåges. Der var enighed på mødet 

om, at der skulle være en arkæolog tilstede ved alt gravearbejde, for at evt. fortidsminder hurtigt 

kunne registreres, så anlægsarbejdet kunne gennemføres på kortest mulig tid.  

Det blev på mødet aftalt, at Næstved Museum skulle udarbejde et overvågningsbudget dækkende 

over de 9 uger, hvor der ville blive foretaget jordarbejde i Ringstedgade. Budgettet skulle stiles til 

NK-Spildevand, men sendes til Lyngkilde a/s, Birthe Grand, som så ville udarbejde en 

fordelingsnøgle til de mange ledningsejere jf. mødereferat sag nr. 12007 af 14.04.2012. 

Fordelingsnøglen på udgifterne til de arkæologiske undersøgelser vil dog kun blive fordelt mellem 

de ledningsejere, der har større ledninger i jorden. 

Bygherre i forbindelse med den arkæologiske del af projektet er derfor: 
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Leif Nygaard, NK-Spildevand A/S, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved; Gert Jensen, Næstved Varmeværk, 

Åderupvej 22-24,4700 Næstved; Steen Rasmussen og Kim Jakobsen, NK-Vand A/S, Ærøvej 2, 4700 

Næstved. 

Entreprenørfirmaet der udførte gravearbejdet, var Arkil Anlæg A/S, ansvarlig Claus Haxgart og 

formand Jan E. Petersen. 

Næstved Museum indsendte 27. april 2012 budget til godkendelse hos Kulturstyrelsen på kr. 

352.688,00. Budgettet blev godkendt af Kulturstyrelsen 7. maj 2012 og godkendt af bygherrerne 

ved NK-Forsyning af Leif Nygaard, NK-Spildevand, den 21. maj 2012, samme dag som projektet skulle 

opstartes. 

I forbindelse med øget arbejdstid og forøgelse af de dybtliggende anlægsaktiviteter, blev der den 

2. juli sendt et tillægsbudget til Kulturstyrelsen for overvågningen. Dette var nødvendigt, for ikke at 

skulle stanse og forsinke anlægsarbejdet i forbindelse med registreringerne af de middelalderlige 

konstruktioner og skeletter. Tillægsbudgettet erstattede behovet for løbende, at skulle udarbejde 

flere mindre udgravningsbudgetter, og gjorde samtidig arbejdet mere fleksibelt.  Tillægsbudgettet 

på kr. 187.500,00 blev godkendt af Kulturstyrelsen den 5. juli 2012 og den 16. juli 2012 godkender 

bygherrerne ved NK-Forsyning, Leif Nygaard, NK-Spildevand budgettet.  

Udgravningerne forløb i god ro og mag med et godt samarbejde til både entreprenør, rådgiver og 

bygherrerne.  

Næstved Museum har været ansvarlig for undersøgelsen, der er blevet gennemført af 

udgravningsleder museumsinspektør Nanna Holm Bendtsen, Næstved Museum. Al dokumentation, 

opmålingsdata samt fotos fremkommet i forbindelse med udgravningen er opbevaret på Næstved 

Museum under J. nr. NÆN 2012:107. Genstandsfund, der ikke indbefatter humane skeletter, er 

opbevaret på Næstved Museum under J. nr. NÆN 2012:107, mens de humane skeletter opbevares 

på Retsmedicinsk Institut, Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet.  

 

Øvrige data 

Overvågningen af gravearbejdet startede ultimo maj 2012, og sluttede august 2012. Dog har der 

været et par enkelte observationer ved det senere anlægsarbejde. Under hele overvågningen af 

anlægsarbejdet har undertegnet, museumsinspektør Nanna Holm Bendtsen, været 

udgravningsleder. Desuden har B.A. Kim Christoffersen og museumsinspektør Susanne Outzen 

deltaget periodevis i udgravningen. Endelig har detektorfører Peter Henriksen været tilknyttet 

projektet under hele anlægsperioden.  

Entreprenør på udgravningen var ARKIL A/S – Anlæg, med ansvarlig Claus Haxgart og formand Jan 

E. Petersen. ARKIL brugte forskellige typer af gravemaskiner, minigravere, dumper o. lign. ved 

udgravningen.  

Vejret i overvågningsperioden var vekslende. Alt fra varme sommerdage til dage med skybrud. 

Perioder med skybrud og heldagsregn, gav en del problemer med vandfyldte grøfter, 
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sammenstyrtede profiler og vejrlig. Dog gav vandet entreprenørerne langt flere problemer, end det 

gav arkæologerne. 

I forbindelse med udgravningen har der været artikel i Næstved-Bladet onsdag d. 6. juni 2012, en 

net TV-artikel på Sjællandske Medier 25. juli 2012. Link: http://www.sn.dk/TV-Historie-dukker-op-til-

overfladen-i-Ringstedgade/TV/artikel/214219 

 

Topografi, terræn og undergrund 

Middelalderbyen Næstved ligger på et plateau ved Susåens nedre løb, ca. 5 km fra åens udmunding 

i Karrebæk Fjord. Plateauet har fra Axeltorv skrånet mod vest og syd. Dog har terrænfaldet fra 

Købmagergade været mere mærkbart (stueklinten).  

 

 
Figur 3: Resens prospekt over Næstved fra ca. 1670, udgivet i Resens atlas i 1677. På prospektet ses hvorledes byen er 
placeret mellem i syd og vest og Sandbjerget i nordøst. Det lille kortudsnit viser området omkring Ringstedgade (22) og 
Helligåndshuset med kirkegård (3). Foto: © Næstved Museum. 

Oprindeligt har området bestået af et bølget småkuperet morænelandskab, men kulturlagene der i 

tidens løb er blevet dannet inde i byens kerne, har udvisket disse små forskelle i landskabet. Mod 

nordøst var byen oprindeligt afskærmet af Mogenstrupåsen, hvor den inderste del, kaldet 

Sandbjerget, afgrænsede byen mod nordøst, mens Susåen dannede bygrænsen mod sydvest.  

http://www.sn.dk/TV-Historie-dukker-op-til-overfladen-i-Ringstedgade/TV/artikel/214219
http://www.sn.dk/TV-Historie-dukker-op-til-overfladen-i-Ringstedgade/TV/artikel/214219
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Undergrunden bestod overvejende af sandbund, aflejret i en smeltevandsdal, dannet under sidste 

istid for ca. 15.000 år siden.  

I dag ligger den indre del af Ringstedgade som en del af Næstveds centrum, men i middelalderen 

var denne del af Næstved byens udkant, og lå helt op til den nordre port. I 1500 og 1600-tallet 

udvides byen væsentligt i denne bydel, men først i løbet af 1800-tallet bliver store dele af området 

omkring Ringstedgades ydre dele bebygget. 

 

 

 

 

 

 

Målesystem 

Forud for anlægsprojektet udarbejdede Lyngkilde a/s et kort med relevante oplysninger for det 

kommende anlægsarbejde. I den forbindelse blev alle facader, trappeopgange og vejkoter opmålt 

af landinspektører fra Landmålergården I/S, Fiskerhusvej 43C, 4700 Næstved. Disse opmålinger blev 

lagt ind på et matrikelgrundkort sammen med oplysninger fra LER og fra de forskellige 

ledningsejere. Ledningsoplysningerne har dog kun været vejledende, da de ikke tidligere har været 

Figur 4: Udsnit af Original 1 matrikelkort fra 1865. Her kan ses, hvordan byen er udvidet og blevet tæt 
bebygget i området omkring Ringstedgade. Foto: © Næstved Museum. 
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præcist opmålt. Lyngkilde udarbejdede kortet i AutoCAD. Næstved Museum fik udleveret de rå 

DWG-filer og, har konverteret disse til TAB-filer, der kan benyttes i MapInfo. Alle grøfter, profiler og 

konstruktioner relevante for historien og arkæologien, blev i forbindelse med anlægsarbejdet 

løbende opmålt i forhold til de eksisterende bygninger og facader i Ringstedgade. Desuden blev 

der lagt flere målesystemer i forbindelse med større koncentrationer af fortidsminder, eller andre 

relevante konstruktioner og fund. Det var ikke muligt, under hele udgravningen, at fastholde et 

eller få målesystemer, da udgravningsområdet var temmelig befærdet med handlende og 

anlægsaktiviteter. Så snart dele af gravearbejdet var færdigt, blev der opstillet gangbroer, og 

områder blev fyldt op med stabilsand. Når der blev registreret profiler og konstruktioner, er koten 

udmålt ud fra Kort- og matrikelstyrelsens fikspunkt på Næstved Museum (Helligåndshuset). Dette 

fikspunkt ligger i 9,97 DVR. Alle opmålinger og tegninger er efterfølgende blevet georefereret og 

digitaliseret i MapInfo, af undertegnede. Alt måledata findes på Næstved Museum under sagen 

NÆM 2012:107.  

 

Metode 

Ved anlægsarbejdet blev alt gravearbejde overvåget, og der var efter bygherres ønske konstant en 

arkæolog tilknyttet. Når der blev gravet i intakte middelalderlige jordlag, blev der gravet langsomt. 

Når det synes hensigtsmæssigt, blev dele af anlægsarbejdet omdirigeret. Det skete bl.a. ved fund af 

konstruktioner som belægninger og fundamenter, samt ved særlige velbevaret kulturlag. På steder 

med ringere bevaringsgrad blev fund, lag og konstruktioner løbende registreret. Mellem 

opgravningen af jorden og nedlægningen af de nye rør, var der et naturligt hold i anlægsprocessen, 

hvor grøfternes profiler kunne registreres.   

Selve processen og anlægsarbejdet bestod bl.a. i, at det at der skulle lægges nye og udskiftes 

fjernvarmeledninger, hvor også den gamle betonkanal skulle fjernes, udskiftning af vandledning, 

tele- og elkabler, nye belysningskabler, regnvandskloak i et nyt tracé samt udskiftning og 

forbedring af kloak. Store dele af udgravningen foregik således ved genopgravning af ældre 

ledningstraceer, hvilket medførte, at store dele af registreringsarbejdet derfor var profilopmåling.  

At de arkæologiske udgravninger har fulgt de igangværende anlægsarbejder, har bevirket, at det 

ikke i udgravningen har været muligt, at se større sammenhængende flader.  

Flere af grøfterne har været meget smalle, hvilket har besværliggjort fotoregistreringen af de 

enkelte profiler. Kun opgravningen til udskiftningen af fjernvarmerørene i museets have, på den 

gamle kirkegård, har foregået som en større sammenhængende undersøgelse uden hensynstagen 

til det igangværende anlægsarbejde. 

Da den opgravede jord for gågaden var klassificeret som forurenet (byjord), var det bygherres 

ønske, at genanvende så meget af det opgravede materiale som muligt. Det var derfor ikke muligt 

at solde jorden. Derfor er alt den opgravede jord blevet afsøgt med metaldetektor mens den lå i 

depot, ligesom grøfterne blev detektorafsøgt. 
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Undersøgelsens resultater 

Ved udgravningen af den indre del af Ringstedgade er der fremkommet utroligt mange resultater, 

på trods af mange ledningsgravninger og anlægsaktiviteter siden de første kloakgravninger fra 

1889. Næsten overalt kunne der i større eller mindre grad registreres intakte jordlag, hvori 

arkæologiske fund og konstruktioner kunne registreres.  

Selv om anlægsarbejderne har virket voldsomme, og meget jord er blevet flyttet, er kun ca. 36 % af 

den berørte strækning blevet udgravet til mere end 60 cm dybde. Dertil kommer store områder, 

hvori der ikke blev gravet. Disse områder er hovedsaligt placeret langs husenes facader, og gør, at 

der ved fremtidige gravninger og ledningsomlægninger, er gode chancer for, at der her er bevaret 

bygningsrester fra middelalderens Næstved. Billeder af de uberørte områder kan ses under punktet 

Fremtidigt arbejde. Råjord blev kun set få steder i udgravningen, i kote 7,99-8,21 DVR, svarende til 

ca. 2 meter under nuværende terræn. Visse steder så det ud til, at udgravningen havde nået 

råjorden, men boreprøver viste efterfølgende, at der var organiske lag i dybere niveauer. En del af 

de sandlag der kunne tolkes som råjord, var afretningslag for belægninger, lag fra sandflugt o. lign. 

Sand har været nemt tilgængeligt i Næstved, og er blevet brugt flittigt til anlægsarbejder også i 

middelalderen. 

Ved overvågningen blev der registreret 6 gadebelægninger, middelalderbebyggelse og grave, samt 

adskillige kulturlag. Karakteren af de mange bevarede lag var generelt god. Dog vanskeliggjorde de 

mange moderne ledningsnedgravninger udgravningen, og særligt registreringen af de 

stratigrafiske relationer mellem de forskellige anlæg.  

Mod forventning blev der ikke fundet spor af den kanal, der skulle have været placeret i 

Ringstedgade, og der blev ikke fundet spor af vandfyldte eller vandaflejret lag. Det kunne derfor 

tænkes, at kanalen har været placeret i en anordning, der har været sat ovenpå jorden. Det kan 

også være, at alle spor fra kanalen er blevet gravet væk i moderne tid. 

I det følgende vil de enkelte konstruktioner og væsentligste fund blive gennemgået. 

 

Ringstedgades belægninger 

Tidligere undersøgelser har vist, at området omkring Ringstedgade indtil 1100-tallet har været 

udlagt til agerbrug, og den tidligste bebyggelse stammer fra 1100-tallet. Om der har været tale om 

decideret bydannelse på dette tidspunkt, er endnu uklart. En indikator for urbaniseringen af et 

område er vejens og gadens beskaffenhed. Gadenettet i middelalderens byer måtte, som i dag, 

følge bebyggelsen. Når gaden var slidt, og der skulle anlægges en ny, måtte den, i modsætning til 

veje i det åbne land, følge kulturlagenes tilvækst. Gaderne var derfor nødt til at følge med opad. 

(Koch s. 242, KUML 2000). Gadens karakter viser derfor hvornår, der med alt sandsynlighed, har 

været bymæssig bebyggelse langs med Ringstedgade.  
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Figur 5: Ikke alle steder var det lige nemt, at registrerer de gamle gadebelægninger i Ringstedgade. I et 2,5 meter dybt hul ved 
Ringstedgade 2B, var et område tæt pakket med moderne ledningsnedgravninger. Alligevel ses sten-/knoglebelægning intakt 
i jordprofilen ca. 1,5 meter under nuværende terræn. Foto: © NHB, Næstved Museum. 

 

I den nu afsluttede undersøgelse stammer de ældste aktiviteter fra slutningen af 1200-tallet i form 

af en sten-/knoglbelagt gade (A16, A47, A48 og A96), der blev fundet i 150-160 cm dybde under 

nuværende belægning. Sten-/knoglelagsbelægningen var ikke udlagt som en brolægning, hvor 

stenene var placeret systematisk, men som et lag af hårde genstande fordelt ud på fladen. I 

Ringstedgade bestod underlaget for belægningen af sand, formodentlig undergrundssand, og et 

tyndt kulturlag. Det tynde kulturlag viser, at sten-/knoglelagsbelægningen ikke er den første vej på 

stedet, men at belægningen blev udlagt, fordi der formentlig har været øget færdsel på stedet, der 

gjorde det nødvendigt med en fast belægning. Vi må således formode, at der på stedet tidligere har 

været en vej, måske en hulvej/markvej, hvoromkring der langsomt er kommet mere og mere 

bebyggelse. Det er kun få steder i udgravningen, hvor der blev gravet dybere end sten-

/knoglelagsbelægningen, men det forventes at der ved fremtidige undersøgelser, hvis der bliver 

gravet i større flader, vil kunne findes hjulspor, der indikerer den ældste vejs forløb og 

tilstedeværelse.  
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Figur 6: Nærbilleder af sten-/knoglelagsbelægningen når den lige kommer til syne ved udgravning. Til venstre som A16 i 
prøvehul 1, til højre som A48 ved profil 15. Umiddelbart ses kun granit og flintesten, men når laget pilles fra hinanden, vælter 
det op med knogler og jernfragmenter. Foto: © NHB, Næstved Museum. 

 

Sten-/knoglelagsbelægningen bestod primært af mindre granit og flintesten samt dyreknogler. 

Desuden var der en del slagge samt jern- og kobberaffald i belægningsfylden. Metallerne har 

bevirket at knogler, sten og sand, var blevet sammenkittet, og utrolig hårdt. Derved var 

belægningen på en nem måde blevet meget stabil, og samtidig var byen kommet af med svært 

omsætteligt affald. Sammensætningen af dyreknogler i belægningen var noget 

bemærkelsesværdig. Hovedparten bestod af hornstejler, dvs. knoglen under koens og gedens 

horn, samt fodrodsknogler fra får, ged, ko og hest. Om dette er udtryk for, at der i gaden har ligget 

en håndværker, der har arbejdet i ben og horn, f.eks. en kammager, eller om det er udtryk for en 

første frasortering i slagteraffaldet, er uklart. En tredje mulighed kunne være, at netop disse 

knogler var mere stabile og holdbare end andre knogler, og derfor blevet særligt udvalgt til at 

indgå i belægningen. En osteologisk undersøgelse af materialet fra knoglevejen har et stort 

forskningsmæssigt potentiale, og står højt på museets ønskeliste, da lignende undersøgelser, fra 

bl.a. Ribe, viser, at knoglernes præcise sammensætning kan afklare, hvilket urbant miljø, der har 

været på stedet. Om sammensætningen af de deponerede knogler kan belyse forhold på de 

tilstødende parceller, er endnu uafklaret. På alle knoglerne ses friktionsspor, og der er derfor ingen 

tvivl om, at de har indgået som en primær del af belægningen. Både sten og knogler var meget 

slidte, og belægningen formodes derfor, at have været i brug over en længere periode. Oven på 

belægningen var et meget tykt kulturlag dannet. På baggrund af fund heri er belægningen dateret 

til en funktions periode fra slutningen af 1200-tallet, måske før, til sidste halvdel af 1300-tallet. 

Belægningen blev registreret i alle dele af de udgravede områder i Ringstedgade. Belægningen 

ligger så dybt, at kun de dybeste moderne nedgravninger, som hovedkloaken og brønde, har 

forstyrret belægningen. Også under den nyanlagte fjernvarmeledning har boreprøver vist, at 

belægningen er bevaret. Der er derfor i fremtiden god mulighed for, at studerer denne spændende 

belægning nærmere sammen med evt. ældre gadeforløb eller hulveje. 
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Gadetypen kendes fra flere af de danske middelalderbyer, og dateres meget forskelligt fra 800-

tallet i Aarhus til 1500-tallet i Roskilde. Dog har gadetypen sin primære udbredelse fra 1000 - 1300-

tallet. Sten-/knoglelagsbelægningen i Ringstedgade dateres, på baggrund af genstande fundet i det 

kulturlag der var dannet på belægningens flade, til at være anlagt i sidste halvdel af 1200-tallet. Der 

er mulighed for at man i fremtiden, vil kunne lave C-14 datering af det knoglemateriale, der er 

fundet i belægningen.  

Med hensyn til Ringstedgades oprindelige forløb, så blev der i den sydligste del af Ringstedgade 

primært gravet i den gl. hovedkloak. Ringstedgades inderste forløb blev derfor ikke klarlagt. Dog 

blev sten-/knoglebelægningen, kun fundet i den østre side af den nuværende gade og ikke i den 

vestre, hvilket kunne tyde på et andet forløb end i dag. Måske i retning af Hjultorvet. 

Kulturlaget over sten-/knoglelagsbelægningen beskrives under afsnittet Kulturlag.  

På et tidspunkt, formentlig midt eller sidst i 1300-tallet, var der over Ringstedgades første 

belægning, og det kulturlag der var dannet herpå, lagt en ny belægning. Denne belægning var 

blevet etableret ved, at der først var lagt et optil 40 cm tykt funderings- og afretningslag af sand, 

og heri var en brolægning af granitsten sat. En brolægning defineres som en belægning, hvor stene 

er sat enkeltvis i et bærelag. Fordelen ved at etablerer brolægning sat i et tykt afretningslag er, at 

det er muligt at forme gadens overflade således, at der f.eks. kommer fald mod rendesten, og at 

evt. ujævnheder i den gamle belægning ikke ses i den nye belægning. Brolægningen (A 1, A18, A19, 

A40 og A80) blev registreret flere steder i gaden, både som større sammenhængende områder, 

men også som mindre partier mellem moderne ledningstraceer. Belægningen havde topkote i 8,96-

9,05 DVR, hvilket svare til ca. 1 meter under nuværende terræn. Dette bevirkede, at brolægningen 

var blevet bortgravet ved anlæggelse af fjernvarme-, kloak-, vand-, og gasledningen. Stenene i 

brolægningen har været så store, at nogle anlægsarbejder har undgået fjernelse af stenene, hvis 

det var muligt. Derved sås flere mindre striber af granitsten mellem de eksisterende ledninger. Det 

kan også forestilles, at dele af brolægningen blev fjernet allerede i middelalderen, hvor stene blev 

genanvendt ved nye belægninger eller i fundamenter.      

Brolægningen bestod af både store og små granitsten. På en større sammenhængende flade af 

brolægning, ved Ringstedgade 6-8, dannede store granitsten (op til 70 cm i diameter) rammer eller 

kant for de mindre sten (op til 30 cm i diameter). Der var ikke muligt at se et system i 

rammestørrelse i den meter brede grøft, og de store sten kan derfor både have haft en funktion af 

trædesten eller vejgrænse. De store sten sås både i gadens længderetning og som tværgående 

bånd. Brolægninger med rammesten bliver anlagt ved, at store sten først sættes i en given 

størrelse ramme, der derved danner felter, som efterfølgende udfyldes af mindre sten. I nogen 

brolægninger har rammen haft til formål at markere grænser – ejerskab, vedligeholdelsespligt, 

handelsplads (særligt på torve) eller kørebane, andre gange har rammerne dannet mønstre eller 

fungeret som trædesten og rendesten.  
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Figur 7: Billederne viser et lille udsnit, af nogle af de registrerede partier af 1300-tals brolægning fra forskellige steder i 
Ringstedgade. Billedet nederst til højre viser en kant- eller rendesten, der blev fundet ved Ringstedgade 14. Foto: © NHB, 
Næstved Museum. 
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Ved udgravning i 1982 blev der fundet brolægninger, svarende til den nu udgravede i Ringstedgade, 

langs museets kustodebygning. Denne brolægning dateres også til 1300-tallet. Det kunne tænkes, 

at hele området har fået etableret ny belægning i 1300-tallets midte.  

 

 
Figur 8: På billedet ses hvorledes de forskellige ledninger, er gravet ned på begge sider af kantstenene. Under gravemaskinens 
skovl ligger betonfliser, hvorunder der også var jernrør. Foto: © NHB, Næstved Museum. 

Ringstedgades brede i middelalderen kendes ikke, og de få ledningsstik der blev gravet ind til de 

nuværende husmure, gav ikke et entydigt svar. Ved Ringstedgade 14, i prøvehul 2, blev dele af en 

rende- eller kantsten registreret (A1, A2 og A4). Denne kunne muligvis markere gadens afgrænsning 

mod øst. Afgrænsningen har da været ca. 2 meter længere ude i gaden end i dag. Konstruktionen 

bestod af smalhuggede skiver af rød granit, der var stillet på højkant. I prøvehul 2 blev tre af disse 

sten registreret. Hver med en længde på ca. 90 cm. På kantstenenes inderside, ind mod husrækken, 

var en lerpakning af gult fedtet ler. Lerpakningen tolkes som en lermørtel, der har stabiliseret 

kantstenen. På siden ud mod gaden lå blankslebne marksten i en pikstenbelægning. Belægningen 

var etableret i omtrentligt samme niveau som brolægningen fundet i den øvrige del af gaden, men 

stenene var mindre og blanke, nærmest vandslebne. Dette faktum ledte tankerne hen på, at der 

her kunne være tale om en rendesten. Konstruktionen blev dog ikke fundet andre steder i gaden, 

hvorfor det ikke er muligt at lave en sikker tolkning på konstruktionens funktion. På begge sider af 

konstruktionen var der ledningsnedgravninger, og det var derfor heller ikke muligt at se 

konstruktionens sammenhæng med omkringliggende lag og konstruktioner. Under jernrørene ind 
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mod husrækken blev der fundet kulturlag, og ved gravning til en ny brønd, umiddelbart nord for 

prøvehul 2, blev der fundet rester af en huskonstruktion (se afsnit Bygninger i Ringstedgade). Det 

formodes derfor, at kantstene markerer et matrikelskel. 

Manglen på at se større sammenhængende flade i gaden umuliggjorde, at registrerer den 

stenbrolagte gades samlede udtryk med rendesten, skelsten, trædesten og hjulspor, samt evt. 

mønstre i belægningerne dannet af stenrammerne. Samlet dateres brolægningen til anlæggelse i 

midten eller slutningen af 1300-tallet med en funktion periode til et godt stykke ind i 1400-tallet, 

måske endda 1400-tallets slutning. Dateringen sker på baggrund af fund i det underliggende 

kulturlag samt det ovenpå liggende kulturlag. Det er en relativ tidlig datering af en brolægning set i 

forhold til mange andre steder i Danmark, men meget tyder på, at Næstved har brolagt byens 

gader temmelig tidligt. Danmarks ældste brolægning er dateret til perioden omkring år 1300, og er 

fundet i Kompagnistræde i Næstved.  

Over den ovenfor beskrevet brolægning har der i senmiddelalderen og måske renæssancen været 

minimum to måske tre efterfølgende brolægninger (A8, A9, A10, A11, A12 og A51). Disse 

brolægninger var ikke bevaret som intakte stenlægninger, men kun afretnings-/funderingslaget var 

bevaret. Disse fremstod i de udgravede jordprofiler som tykke sandlag, der i toppen var blandet 

med en smule organisk materiale.  

 

 
Figur 9: På billedet ses de to afretnings-/funderingslag for nu forsvundne brolægninger som lyse sandstriber i jordprofilen. 
Mellem de to sandstriber kan en mørkere stribe anes. Det var her brostenene engang lå. Foto: © NHB, Næstved Museum. 

 

I modsætning til den ældre brolægning blev stenene fra de yngre belægninger taget op, da der 

skulle lægges ny belægning og måske genbrugt i den nye. Eventuelle kulturlag/affald dannet på 

belægningerne blev fjernet for, at kunne komme til den gamle belægning. Processen med at 
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genbruge stene og fjerne kulturlager har også bevirket, at terrænet i gaden ikke voksede med den 

samme intensitet i senmiddelalderen og renæssancen som tidligere. Dette har også været praktisk i 

forhold til de huse, der lå ud til gaden.  

I moderne tid ønsker vi ikke, at gadens niveau ændres. Derfor fjerner vi de gamle belægninger før, 

der bliver anlagt nye. Desuden skal gaderne i dag, kunne bære tunge køretøjer som lastbiler, og det 

er derfor vigtigt at etablerer et tykt og stabilt bærelag. De moderne bærelag har gerne været 50-60 

cm tykke, og etableringen af disse har fjernet alle spor af belægninger yngre end 1500-tallet i 

Ringstedgade. Undersøgelse gav derfor ingen vidnesbyrd om Ringstedgades udseende de sidste 

knap 500 år.  

Samlet er der ved undersøgelsen fundet sikkert vidnesbyrd om, at middelalderbyen Næstved 

allerede var etableret omkring Ringstedgade i midten af 1200-tallet. Før den tid har området 

formentlig kun haft en let, spredt bebyggelse. Det ældste gadeforløb er dog endnu ikke registreret 

i Ringstedgade, og ved fremtidige undersøgelser skal den ældste sandvej eller hulvej søges.  

 

Bygninger i Ringstedgade 

Der er ingen tvivl om, at Ringstedgade ved middelalderens slutning har været omkranset af byhuse 

og bygårde. Men udgravningen viste også, at der har ligget huse allerede i tidlig- og 

højmiddelalderen. Hovedparten formodes at have været opført i bindingsværk, men enkelte har 

også været bygget i tegl som f.eks. Helligåndshuset, der i sin nuværende form dog først blev 

bygget i 1500-tallets begyndelse.  

Ved udgravningerne blev der påtruffet spor af bygninger på to matrikler ud til Ringstedgade. På 

den ene matrikel en bygning i to faser (Ringstedgade 9 matr. 143). På den anden matrikel flere faser 

af gulvlag og aktiviteter (Ringstedgade 14A, matr. 251a). Alle huse og matrikler blev fundet i 

forbindelse med ledningsstik, der skulle helt ind til de eksisterende bygninger. At bygningerne blev 

registreret i forbindelse med smalle ledningsgrøfter, gjorde, at kun en meget lille del af bygningen 

blev undersøgt og registreret. Det har derfor ikke været muligt at bestemme funktioner og 

bygningsdetaljer ved nogen af konstruktionerne. Det lave antal registrerede 

bygningskonstruktioner på Ringstedgades tilstødende matrikler skyldes, at de yderste 2 meter af 

gaden, i begge sider, ind mod de eksisterende bygninger ikke blev berørt synderligt i forbindelse 

med dette anlægsarbejde. Fremtidige gravninger, i denne del af gaden, formodes, at kunne bidrage 

med megen ny viden om gadens huse og beboere, da alt tyder på særdeles gode bevaringsforhold 

af middelalderens bygninger og kulturlag her. Umiddelbart er der gravet mange ledninger ned 

langs med de nuværende bygninger, men det er primært tele- og kabelledninger der alle ligger højt.   

Det første hus blev påtruffet i forbindelse med udskiftningen af en kloakbrønd og kloakledning ind 

til Ringstedgade 14b. Den gamle kloak havde fjernet store dele af bygningsresterne, men den nye 

nedgravning skulle være en anelse større, hvilket afslørede en særdeles velbevaret jordprofil af 

sandgulve, aktivitetsgruber og et askelag/trækulslag samt kulturlag og smudslag. Det var tydeligt, 

på baggrund af lagenes karakter, at det registrerede område på nogle tidspunkter havde befundet 
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sig inde i en bygning eller under tag på et udhus, men også at området senere formentlig har været 

en del af en gårdsplads eller indkørsel.  

Det ældste lag i profilen var et vækstlag. Dette lag blev registreret godt og vel 2 meter under 

nuværende gadeniveau, og vidner om en tilvækst af affald og kulturlag i dette område på mere end 

to meter. Laget var kompakt, og strukturen afslørede, at der oprindeligt har været en let 

bevoksning af græs på stedet. Der blev desværre ikke taget prøver af laget, da der kort efter det 

blev fremdraget med maskinen, blev gravet hul på den fungerende spildevandsledning, hvorved de 

nederste ca. 40 cm af hullet blev fyldt med kloakvand. Over vækstlaget var flere lag af let humøst 

gråt sand, som måske skal ses som et lag flyvesand med mindre vækstlag. Heller ikke disse lag 

kunne undersøges nærmere. Det første tegn på beboelse på stedet blev påvist i en dybde af 165 cm 

under nuværende gaveniveau i form af et sandgulv.  

 

  
Figur 10: På trods af en eksisterende kloakbrønd var det endnu muligt at se spor af den middelalderlige bebyggelse. I 
profilvægen bag betonrøret ses husets yngste gulv (lys gul stribe) og det ovenpå liggende kulturlag med gruber og brandlag. 
Foto: © NHB, Næstved Museum. 
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Sandgulvet bestod af fint gulbrunt sand nivelleret ud i et 10 cm tykt lag (A89). Der var ingen 

aktiviteter at se i laget, men ovenpå gulvet var der dannet et tyndt smudslag af let fedtet nedbrudt 

organisk materiale (A88).  Henover smudslaget gentoges scenariet med et ca. 10 cm tykt sandgulv 

(A87) og et smudslag (A86). Der var ingen særlige aktiviteter af spore på de to gulve ligesom der 

ikke var nogle fund i de fire lag. Udtrykket af gulvene og smudslagende peger derfor i retning af at 

befinde sig inde i et alm. beboelseshus. På baggrund af koten gulvene blev fundet i, forudsat at det 

ikke er en kælder, samt relationerne til de ovenpå liggende lag dateres huset forsigtigt til høj- eller 

senmiddelalderen. Der er dog mange usikkerheder i denne datering, og fundet bringer derfor ikke 

klarhed over byens udbredelse i tidlig- og højmiddelalderen i området omkring Grønnegade.   

Over det yngste smudslag var der dannet kulturlag, hvori der var gravet gruber som indeholdt en 

del jernslagger. Huset ser derfor ud til at være fjernet i senmiddelalderen, og området har fungeret 

som arbejdssted for forskellige smedeaktiviteter. Smedeaktiviteterne stopper på et tidspunkt, og 

området dækkes af et op til 30 cm tykt trækuls- og askelag. Om dette lag er opstået forsætligt ved 

oprydning i en evt. smedje eller ved en ulykke i form af en brand, var ikke klart i den smalle profil. 

Efter trækulslaget stopper beboelsesaktiviteterne på stedet, og det ser ud til at blive omlagt til 

gadeområde for Ringstedgade. Men udgravningen viste også, sammenholdt med udgravningen fra 

2005, Sted- og lok.nr.:050707-190, at Ringstedgade i middelalderen har været smallere, og at der 

har været byhuse helt ud til gaden. 

Det andet hus blev registreret ved Ringstedgade 9 i en smal grøft til en vandledning. Der blev både 

gravet ude i Ringstedgade, helt ind til huset, med også inden for, hvor gulvet blev fjernet over en 

strækning på ca. 1 meter. I den smalle grøft blev der registreret to huse.  

 

 
Figur 11: Billederne viser området i Ringstedgade, hvor gadens lang støder op til fundamentet at det ældste registrerede 
byhus ved Ringstedgade 9. Det første billede er set fra øst, og der hvor landmålerstokken står, er der hvor fundamentet er 
placeret på det andet billede. Billedet til højre er set oppefra fra syd. Foto: © NHB, Næstved Museum. 

Den nuværende bygning er opført i 1868, og har erstattet to ældre bindingsværksbygninger. Begge 

bygninger har været funderet på samme syldstensfundament, der undervejs er blevet forhøjet. Det 
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ældste bindingsværkshus har haft fodrem og gulvniveau ca. 1 meter under nuværende gadeniveau. 

I Ringstedgade blev fundamentet (A75) til huset fundet en halv meter længere ude i gaden end det 

nuværende hus. Måden hvorpå kulturlagene i gaden var aflejret omkring fundamentet, viste at da 

huset blev bygget, var syldstenene synlige og lå over gadeniveau. Huset relaterer sig formentlig til 

Sten-/knoglelagsbelægningen. Det skal dog tages i betragtning, at der ved udgravningen ikke er 

observeret direkte stratigrafiske relationer. Inde i bygningen Ringstedgade 9 blev der fundet et 

lergulv, som hørte til det ældste hus. Dette gulv blev registreret i en meters dybde under 

nuværende terræn og formodes derfor ikke at være husets ældste. Men da den indvendige grøft 

ikke skulle være dybere, kunne evt. ældre gulvlag ikke registreres. Lergulvet var fasttrampet og 

hårdt på overfladen, og havde en mat gul farve. Ovenpå lergulvet var der dannet et tyndt smudslag 

af gråt sand med trækulsnister. Over smudslaget lå et 10 cm tykt sandlag som formodes at have 

fungeret som gulv, husets sidste. Henover sandlaget lå et tykt lag af løs ituslået lerklining. Dette lag 

tolkes som et nedbrydningslag af det ældste bindingsværkshus, og har formentlig også fungeret 

som fundering for det efterfølgende.  Huset dateres til 1300-tallet, dels på baggrund af koten 

fundamentet et anlagt i, dels at der i de kulturlag, der er dannet udenfor huset op ad fundamentet, 

er fundet 1300-tals keramik (X73 og 74).  

Efterhånden som kulturlagene voksede ude i gaden, har det været nødvendigt at forhøje 

bindingsværkshusets sokkel. Om det er dette, der har været årsagen til nedrivningen, eller om 

huset bare var forfaldent vides ikke.  Det efterfølgende bindingsværkshus er trukket en anelse ca. 

20 cm længere tilbage på grunden. Det gamle syldstensfundament blev forhøjet på den del, der var 

længst væk fra Ringstedgade. Til dette bingingsværkshus blev der registreret 4 gulvlag med 

mellemliggende smudslag. Gulvene har både været lergulve og sandgulve. Over det yngste gulv var 

et trækulslag, og i en lille nedgravning blev der fundet en del slagger. Om dette trækulslag skal ses 

som resultat af håndværksaktiviteter eller som et brandlag fra en ildebrand, kunne ikke afgøres, 

men efterfølgende var også dette bindingsværkshus blevet revet ned. Huset formodes at være 

opført i slutningen af 1400-tallet eller i starten af 1500-tallet. 

Den lille udgravning inde i selve bygningen Ringstedgade 9 vidner om særdeles gode 

bevaringsforhold for ældre konstruktioner på stedet, hvilket formodes også at være gældende for 

forholdende under hovedparten af de øvrige bygninger i Ringstedgade, hvor der ikke er kælder. 

Fundet af bindingsværkshusene på vestsiden af Ringstedgade, fortæller at også denne side har 

været udbygget med byhuse allerede fra slutningen af 1200-tallet, måske før.  

 

Kulturlag 

Kulturlagene fundet ved undersøgelsen var alle humøse og gødningsfyldte. Lagene var dannet ved 

akkumulering af affald, smidt ud på Ringstedgades belægninger inde fra bebyggelserne over en 

længere periode. Den primære bestanddel i kulturlagene var organisk affald som husdyrgødning, 

menneskefækalier, madrester, tærskeaffald, affald fra værksteder og fragmenter af div. 

byggeaffald. Kort sagt bestod kulturlagene primært af komponenter, som normalt kom på 
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køkkenmøddingen. I byerne var der i tidlig middelalder ikke et organiseret renovationssystem, og 

da de fleste huse ikke besad noget særlig jordstykke, hvorpå der kunne etableres en 

køkkenmødding, blev affaldet smidt på gaden. I løbet af middelalderen blev affaldsproblemet for 

stort, og byerne organiserede et system med natmænd, der tømmer latriner, og der kom med 

regler og love om oprydning og renholdelse af gade samt bortkørsel af affald.   

Ved udgravningen i Ringstedgade blev 

der ikke fundet kulturlag ældre end den 

ældste belægning. Fra tidligere 

udgravninger ved vi, at der har været 

aktiviteter i området før 1200-tallet, men 

om den manglende tilstedeværelse af 

ældre kulturlag skyldes, at de aktiviteter 

der har været her, har været så få og 

spredte, at det var nemt at lave 

møddinger på tomme grønne arealer 

eller og det skyldes bortgravning af de 

første affaldslag forud for etableringen 

af den første belægning, vides ikke.   

Over sten-/knoglelagsbelægningen var 

der dannet et tykt og meget kompakt 

kulturlag. I laget var der udover de 

omsatte organiske komponenter også 

en del uomsat organiske materialer som 

dyreknogler, læder og bearbejdet træ, 

der må være affald fra forskelligt 

håndværk. Nogen steder i laget var 

tætheden af trækviste og andre små 

træstykker så høj at det kunne tænkes, 

at have tjent som strøelse for at få en 

bedre og tørre flade at færdes på.  

Kulturlage var ikke ens i hele 

Ringstedgade. Udfor Helligåndshuset, 

Ringstedgade 4 og porte ind til 

Ringstedgade 6 var der dannet et optil 

70 cm tykt komprimeret kulturlag, som 

var særdeles fundrigt. Der så 

umiddelbar ud til, at kulturlaget var 

vokset videre, og at der ikke blev 

Figur 12: Billeder af kulturlaget der var dannet ovenpå sten-
/knoglelagsbelægningen. Foto: © NHB, Næstved Museum. 
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etableret ny brostensbelægning som i den øvrige nordlige del af Ringstedgade. Om dette skyldes at 

den sydlige del ikke blev brolagt, eller om det skyldes de byggeaktiviteter vi ved der var på grunden 

Ringstedgade 4, hvor den første kirke og det ældste Helligåndshus blev bygget omkring år 1400 

vides ikke.  Kulturlaget blev også fundet i 1982, da der blev gravet hovedkloak gennem 

Helligåndshusets have. (NÆM81:300).  

Mængden af akkumuleret affald på 

Ringstedgades ældste belægning 

vidner både om en intensiv 

bebyggelse på stedet, med også om 

at sten-/knoglelagsbelægningen har 

fungeret over en længere periode. 

Der blev fundet flere virkelig gode 

daterbare genstande i langet, så som 

keramikskår fra udvendigt glaseret 

kander og grågods fra potter samt 

forskellige typer af lædersko. Samlet 

set var laget blevet akkumuleret over 

en periode fra sidste halvdel af 1200-

tallet til midten af 1300-tallet måske 

op mod 1400-tallet. 

Det næste store kulturlag, der blev 

registreret ved udgravningen, lå hen 

over den store ovenfor beskrevet 

brolægning fra 1300-tallets sidste 

halvdel. Også dette lag var dannet 

over en meget lag periode. Laget 

havde næsten samme struktur som 

det underlæggende kulturlag med 

hensyn til de organiske dele, men 

laget rummer ikke nær så mange 

fund. Dette vidner om at dele af 

affaldet blev deponeret andre steder.  

Kulturlaget daterer brugsperioden 

for brolægningen til sidste halvdel af 

1300-tallet og 1400-tallet, måske helt 

hen til slutningen af 1400-tallet. 

Blandt de daterende fund er keramik 

fra yngre rødgods, og i de øverste 

Figur 13: Billede af profil 1, prøvehul 1. Her ses kulturlaget der var dannet 
ovenpå den ældste brolægning. Foto: © NHB, Næstved Museum. 
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dele blev der funder keramikskår fra stjertpotter med udvendig glasur. Af andre fund i laget var en 

del støbeaffald af kobberlegeringer. Disse blev særligt fundet i området omkring Ringstedgade 6-

10, og kunne indikere, at der i området har været en bronzesmed eller gørtler.  

Over dette kulturlag var det hovedsaligt sandlag fra yngre belægninger. Dette beretter om, at man 

fra slutningen af 1400-tallet systematisk har fjernet affald fra gaden. Fra Næstveds tingbog ved vi, 

at borgere i og omkring Ringstedgade i 1589 og i 1619 får påbud af fjerdingsmændene om at age 

møget af gaden og gøre dette hver lørdag, som de har pligt til. Til aflæsningsplads for affaldet 

skulle bl.a. sandbjerget bruges. Grunden til at affaldet skulle læsses af her, var for at undgå 

sandflugt fra åsen, og udfyldning af de huller der gennem tiden var gravet, når der skulle bruges 

sand til byggeri osv. Kørslen af affald til sandbjerget var organiseret, og natmændene stod for at 

opstille og flytte rundt på nogle træstager, også kaldt møgstager, hvoromkring affaldet skulle 

lægges. Sandbjerget rummer i dag store dele af Næstveds historie, gennem de genstande der er 

deponeret her.   

Det faktum, at man i slutningen af 

middelalderen ikke længere har den 

samme kulturlagstilvækst i byerne, gør 

at byen ikke længere vokser vertikalt 

som tidligere. Dette betyder, at gadens 

belægninger og konstruktioner ikke 

længere bliver dækket af affald, og ved 

etablering af nye belægninger eller 

konstruktioner bliver de gamle derfor 

fjernet. For eksempel blev gadens 

brolægning, når denne var blevet 

ujævn, taget op og lagt om, i stedet for 

at skaffe sten til en ny belægning. Dette 

bevirker, at de arkæologiske spor af 

visse perioder særligt fra 1500-tallet og 

frem kun sjældent bliver påvist i et 

større omfang ved bygravninger i 

gaden.  

Ved udgravningen inde på Museets 

grund, ved Ringstedgade 4, blev der 

under kustodeboligen fundet rester af 

en af Næstveds renæssancegader – 

Bøddelstræde (mere herom i afsnittet 

Bøddelstræde). Oven på strædet var 

dannet et ca. 15 cm kulturlag af omsat 

Figur 14: Billede af kulturlaget der var dannet over Bøddelstræde. I 
forgrunden er dele af belægningen blevet renset frem. Foto: © NHB, 
Næstved Museum. 
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organisk materiale, affald og gødning. I laget var desuden et stort antal genstande som 

stjertpotter, glasfade, vinduesfragmenter, dele af husgeråd og fragmenter af kridtpiber (X176, 177, 

178 og 179), der daterer laget til 1600-tallet. Hvorfor affaldet i dette område ikke var fjernet, og 

gadebelægningen renholdt, vides ikke med sikkerhed, men da området har været beboet af bødlen 

og natmændene samt andre dele af den dårligt stillede del af befolkningen, skal man forestille sig, 

at strædet har været del af et slumkvarter. Det kunne derfor tænkes, at beboerne ikke har ofret tid 

eller penge på at rydde op på området. Kulturlaget over bøddelstræde rummer mange muligheder 

for fremtidige analyser af en udskilt bydel og dennes beboer i Næstved  

Samlet set var tilstanden af de udgravede kulturlag utrolig god. Trods de mange 

ledningsnedgravninger og andre moderne forstyrrelser var omsætningen af de organiske dele kun 

påvirket i en afstand af 5 til 10 cm fra det tidligere frilagte område. Desuden har udgravningen af 

kulturlagene vist, at de rummer vigtige informationer, der kan bidrage til forståelsen af gadens 

brug og omgivelser. Kun de dele af kulturlagene der blev direkte påvirket af anlægsarbejdet blev, 

udgravet og der vil derfor i fremtiden endnu være mange informationer om den indre del af 

Ringstedgade gemt i de tilbageværende kulturlag.  

De mange fund der er fremkommet i de udgravede kulturlag fortæller, at Ringstedgade har været 

en del af Næstveds bykerne med tæt bebyggelse og håndværksaktiviteter, samt en vigtig 

indfaldsvej til handelspladserne på byens torve og ved Susåen.  

Blandt de fundne genstande tyder meget på, at hovedparten er sekundært aflejret i gaden, dvs. 

genstandene er hovedsaligt kommet med det affald, der er blevet smidt på gade og ikke tabt af 

forbipasserende.  

De to største genstandsgrupper var træaffald, som her dækker over al fra kviste med og uden 

skæremærker, diverse kiler samt ødelagte trægenstande som f.eks. stave fra stavbæger og 

fragmenter af drejet fade, samt dyreknogler.  

Hovedparten af dyreknoglerne blev indsamlet løbende under anlægsarbejde til dels af 

entreprenørerne selv, dette gør at artsdiversiteten blandt de hjemtagne knogler ikke formodes at 

give et fuldkommen billede, af de dyr der har indgået i de omkringliggende gårdes daglige kost og 

husdyrhold. De større firbenede dyr som f.eks. kør, grise og får er umiddelbart overrepræsenteret i 

materialet.  Kun de steder hvor kulturlagene f.eks. blev gravet med graveske, eller der blev 

hjemtaget jordprøver, som efterfølgende er blevet gennemgået og soldet, blev der fundet fiskeben 

og små knogler fra fjerkræ. Blandt knoglerne var der kun spor af bearbejdning på et fåtal og 

hovedparten skal derfor ses som affald fra de daglige måltider. På knoglerne var der sekundært 

kommet friktionsmærker, hvilket vidner om færdsel på kulturlaget. 
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Figur 15: Læderfragmenter fundet i kulturlaget A49. Øverst til venstre dele af et støvleskaft med snørehuller samt den øverste 
kant af et støvleskaft med ornamentik. Øverst til højre overlæderet fra vrist- og tåpartiet af en sko med lædersnøre. Nederst 
til venstre en skosål og nederst til højre lister og fragmenter af sko. Alle dele dateres til 1300-tallet måske første halvdel. Foto: 
© NHB, Næstved Museum. 

 

Af personlige genstande blev der kun fundet få ved undersøgelsen. Her var der tale om 

remendebeslag, en malle og en hægte fra noget tøj. Hovedparten af de personlige genstande var 

sko og læderfragmenter. De mange dele fra sko fortæller om en beklædningsdel, der i 
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middelalderen hurtigt blev slidt og udskiftet. Blandt fundene var både såler, lister der stammede fra 

sammensyningen mellem sål og overlæder, overlæder med bevaret snørebånd og et enkelt 

støvleskaft med snørehuller. At finde en så stor mængde af læderaffald ude i gaden er snare regel 

end undtagelsen for danske middelalderlige bygravninger. Dette skyldes til dels de gode 

bevaringsforhold for organisk materiale, som de tykke kulturlag giver, men vidner også om et 

samfund hvor det at anskaffe sig læder til forskellige produkter, ikke har været et problem. Læder 

formodes at have været allemandseje.  

Udover personlige genstande blev der også fundet genstande, der 

relaterer sig til den handel der har været i byen. Ved udgravningen blev 

der fundet en del mønter, både fra middelalderen og renæssancen og 

en blyplombe der har siddet på en vare, måske en importvare. Men 

genstandene der relaterer sig til handel var fåtallige i fundmaterialet.  

Endelig blev der ved udgravningen fundet en del husgeråd i form af 

keramik fra potter, gryder og kander, fragmenter fra fade af træ samt 

stave fra stavbærer. Mængden af husgerådene var dog størst, når der 

blev gravet inde på de enkelte matrikler eller tæt ved de nuværende 

huse. Desuden blev der fundet en del bygningsaffald så som lerklining, fragmenter af munkesten, 

blysprosser fra vinduer og en enkelt vindueshaspe. 

 

Gravpladsen 

På museets egen grund, på matrikel 246a og 247d skulle de gamle fjernvarmerør udskiftes. 

Samtidig skulle de nye rør lægges 20 cm dybere i jorden. Grøften havde en brede på 40-50 cm, 

enkelte steder dog noget bredere. Området har fra slutningen af 1300-tallet og frem til omkring 

1804 været benyttet som Kirkegård. I 1925, i forbindelse med istandsættelsen af Helligåndshuset, 

blev der fjernet jord fra store dele af haven, 60-100 cm, hvorfor gravene i dag ligger lige under 

græsset. Dette medførte også at 20 cm afgravning i forhold til den gamle ledning, betød 

frilæggelse af et stort antal grave. 

På museets grund blev der som tidligere beskrevet gravet et større trace i 1982 i forbindelse med 

en kloakledning, NÆM 81:300 se også afsnittet Undersøgelsens forhistorie. Denne gravning havde 

allerede påvist en høj begravelses intensitet på stedet. 

Ved den meget smalle udgravning til fjernvarmen blev der frilagt 31 grave, hvor af 20 var in situ 

begravelser, og de øvrige 11 var sekundære begravelser. I alt blev der fundet knoglemateriale fra 

minimum 94 individer. Gravenes tilstand var i særklasse. Knoglerne var stort set ikke omsat, kun de 

steder hvor ledninger eller trærødder havde forstyrret gravene, var knoglerne i dårlig stand. 

Hovedparten af de in situ bevaret begravelser formodes at være eftermiddelalderlige, men mange 

af de individer der blev fundet i sekundære grave, må stamme fra den middelalderlige periode. Den 

smalle grøft, der blev gravet til den nye fjernvarmeledning, gjorde, af kun få grave blev 

fuldstændigt frilagt, og derfor blev kun halvdelen af nogle af skeletterne optaget. Overordnet 

Figur 16: Blyplombe, X4. Foto: 
© NHB, Næstved Museum. 
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fordelte skeletmaterialet sig på alle aldre og køn, hovedparten af de mindste børneskeletter blev 

dog kun fundet som sekundære begravelser. Vi må også formode, at skeletterne af de helt små 

børn er forsvundet i 1925, da man fjernede jord fra stedet, da de mindste børn sjældent bliver 

begravet dybt i jorden. 

Gravenes orientering på in situ gravene synes af følge Helligåndshusets orientering, hvilket også 

vidner om, at de alle er efterreformatoriske. Der blev ikke registreret grave, der med sikkerhed 

havde orientering som den tidligere kirke på steder. (Se NÆM81:300). 

I det følgende vil enkelte af de udgravede individer blive gennemgået. For det øvrige 

skeletmateriele henvises til Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet, hvor materialet 

er deponeret. 

Grav 25, A101 var en langoval jordfæstegrav, der rummede skelettet af en ældre mand, begravet i 

en trækiste. Der blev fundet fire kistesøm, X163, alle langs kistens nordside. Sydsiden af kisten blev 

ikke udgravet. 

 

 
Figur 17: Grav 25, A101 med skelettet af en ældre forkrøblet herre. Foto: © NHB, Næstved Museum. 

 

Skelettet var bortset fra kraniet, der var knust af en trærod, meget velbevaret, og bortset fra fire 

manglende nakkehvirvler var skelettet intakt. Den ældre herre har ikke haft mange tænder ved sin 

død, og kæben var næsten sammenvokset, hvor tænderne engang havde siddet. I de få tænder der 

var tilbage, var der caries i en meget voldsom grad. Af andre sygdomstegn på skelettet var en s-

formet rygsøjlen. Dette kunne indikere skoliose eller engelsk syge, hos den begravede. Engelsk 

syge var meget udbredt helt frem til mellemkrigstiden, og kunne skyldes D-vitaminmangel og dårlig 

kost. Individet lå i et sammenkrøbet leje i graven, og denne skilling kunne være forårsaget af den 

sygdom, som den ældre mand har haft. Vi skal nok forestille os en ældre herre af fattig herkomst, 

måske en af beboerne fra Helligåndshuset, som gennem det meste af livet har haft dårlige og rådne 

tænder og haft pukkelryg og måske lidt af en krøbling.  Da den ældre herre blev begravet, blev han 
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ikke iført ligklæder, men blev begravet i det der formodes at have været hans dagligdagstøj. Fra 

bæknet og op over det nederste af maven blev der fundet 7 knapper, X7). 

 

 
Figur 18: Knapper, X7 fra Grav 25, A101. Den ene knap har været en prydknap med en blomst, de øvrige har været dækket af 
tekstil. På billedet ses både de bevarede knapper og små fragmenter af bevaret tekstil. Foto: © NHB, Næstved Museum. 

 

Den ene af de 7 knapper havde et motiv af en firbladet blomst. Motivet var meget normalt i 1700-

tallet. Knappen var lavet af 2,5 % jern, 0,4 % nikkel, 56,5 % Kobber, 14,5 % zink, 9,2 % bly og 15,5 % tin 

samt 1 % andet metal. Knappen var den eneste af denne type blandt fundet og tolkes som en 

pynteknap. De øvrige 6 knapper var alle kobberknapper. På disse knapper var der bevaret tekstil i 

form af uld på yder og indersiden. På indersiden af knapperne blev der desuden fundet læder. 

Metalsammensætningen i disse knapper var 1,7 % jern, 0,5 % nikkel, 68,3 % kobber, 6,3 % zink, 16,3 % 

bly, 5,5 % tin og 1,5 % antimon. Det formodes at knapperne har siddet i en form for vest eller jakke. 

Ved påsyning af knapper har det været normalt at sætte et stykke læder fast på bagsiden af jakken 

dels for at holde formen på kantstykket, dels for at knapperne skulle have noget at fæstne på.  

En anden af de interessante begravelser var grav 21, A107, X169, der bestod af en stor rektangulær 

nedgravning, der havde forstyrret rigtig mange ældre begravelser. Skelettet var fra en voksen, og 

var utroligt godt bevaret. Begravelsen var lavet som den sidste på dette sted, og det formodes 

derfor at individet er blevet begravet sidst i 1700-tallet op mod 1804, hvor kirkegården tages ud af 

brug, i en trækiste med en længde på 170 cm.  Dateringen sker udover de stratigrafiske forhold på 

baggrund af fund af keramik i gravfylden. 

Hele skelettet var bevaret og individet har 

haft en højde på ca. 162cm og lårbenet 

målte 43 cm. Liget har været svøbt i et 

ligklæde og der blev fundet en af de 

knappenåle, klædet har været fæstnet 

med. Der var ikke nogen specielle 

sygdomsmærker at se på skelettet, 

udover dårlige tænder med caries.  

  Figur 19: Knappenål, X50. Foto: © NHB, Næstved Museum. 
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Figur 20: Grav 21, A107, med skelettet X169. Omkring skelettet ses en ”knoglekiste” af alle de individer, hvis grav var blevet 
forstyrret ved gravlæggelsen.  Foto: © NHB, Næstved Museum. 

 

Det specielle ved denne gravlæggelse var det 

tydelige tegn på omhu for de ældre begravelser, 

der var udvist ved etableringen af graven. 

Omkring den nu for længst forsvundne kiste var 

knogler fra ældre gravlæggelser fint blevet 

stablet. Dette kom ved udgravningen til at ligne 

en knoglekiste til det gravlagte individ X169. De 

sekundært placerede knogler stammede fra 

minimum 34 individer. Blandt materialet var der 

mangel på de små knogler som f.eks. finger og 

tæer, mens det formodes at hovedparten af de 

store knogler var der. Det har så ledes været 

muligt at ”parre” flere lårben, skinneben og 

lægben. Knoglekisten viser at graveren ved 

Helligåndshusets Kirkegård i 1700-tallets 

slutning, har vist stor omhu for de tidligere 

begravelser, og har sikret omhyggelig 

genbegravelse af individerne igen efter 

gravlæggelsen af den sidst person individ. 

 Figur 21: Nærbillede af grav 21, A107, med skelettet X169 og 
”knoglekisten”. Foto: © NHB, Næstved Museum. 
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En af de grave der var blevet forstyrret 

af grav 21, A107, var grav 18, A100. Her lå 

kun overkroppen endnu uforstyrret i 

den oprindelige grav. I graven var 

skelettet fra en ældre dame, X164. 

Skelettet var meget slidt, og alle 

ryghvirvler var timeglasformet. 

Skelettet bar tydelige tegn på slidgigt 

ved knoglefladerne, og ryghvirvlernes 

form tyder på osteoporose. Kvindens 

tandslid var også meget kraftigt og flere 

tænder manglede. Der er ingen tvivl om, 

at denne dame har været gammel, da 

hun blev gravlagt.  

Da skelettet skulle tages på af graven, 

blev der under kvindens kranie fundet 

adskillige små sølvtråde. Jorden omkring kraniet blev gennemgået meget forsigtigt og 

efterfølgende også soldet for at få alle trådene med. De små fine stykker sølvtråd viste sig i 

mikroskop at være lavet som en flad tråd og omviklet en tynd silketråd eller lign. En sådan type tråd 

formodes at have indgået i en dekoration/broderi på bagsiden (nakkestykket) af en kyse eller 

hovedtøj, som det rettelig hedder. Navnet hovedtøj dækker både over selve huen, pynten og evt. 

tilbehør. I 1700-tallet og frem til begyndelsen af 1800-tallet bar alle gifte kvinder hovedtøj, således 

håret ikke kunne ses.  

Det specielle ved dette hovedtøj var, at det var lavet med metalbroderi som først blev almindeligt 

på Sydsjælland i midten af 1800-tallet, men kendes tilbage i 1700-tallet. Kvinden har således fået et 

meget fint hovedtøj med sig i graven i slutningen af 1700-tallet eller de første år af 1800-tallet. 

Kvinden kan således ikke være en af de fattige beboere fra Helligåndshuset, men måske en 

velgører eller en forstanderinde. På billederne herunder ses de fundne tråde samt et hovedtøj fra 

midten af 1800-tallet, så det kan ses, hvor trådene evt. har siddet. 

Samlet set må det konkluderes, at den meget smalle fjernvarmegrøft bidragede med megen ny 

viden om de efterreformatoriske grave ved Helligåndshuset. Udgravningen vidner også om, at 

gravtætheden er stor på hele området ved Helligåndshuset, og at sandsynligheden for fund af 

humane skeletter ved ethvert gravearbejde i dette område, er sandsynligt. Alle optaget humane 

knogler er deponeret på Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet.  

 

 

Figur 22: Grav 18, A100 med skelettet X164. Kvinden er forstyrret af 
grav 21, A107. Foto: © NHB, Næstved Museum 
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Figur 23: Øverst ses en huenakke fra midten af 1800-tallet broderet med sølvtråd. Foto: © Jens Olsen, Næstved Museum. 
Nederst ses sølvtrådene fundet ved udgravningen. Billedet af dem er taget gennem mikroskop. Foto: © NHB, Næstved 
Museum.  
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Bygninger ved Helligåndshuset 

Ved udgravningen blev der fundet adskillige rester fra tidligere bygninger på stedet. Nogen af 

resterne skal formentlig også ses som tilbygninger til Helligåndshuset. Tre forskellige steder ved 

udgravningen gennem museets have blev der fundet fundamenter fra tidligere konstruktioner. 

Under gulvet i museets køkken lå en mindre række af granitsten. Stene havde en orientering, der 

var meget skrå på det nuværende murværk. Orienteringen stemmer derimod med den kirke, der 

tidligere har ligget på kirkegården, før det nuværende Helligåndshus blev opført, og som blev 

fundet i 1982 (NÆM81:300). Der blev kun set tre sten ved udgravningen, og det var derfor ikke 

muligt at lave nogen større konklusioner omkring denne mulige bygning. Det var dog interessant, 

at der, inder det nuværende Helligåndshus, endnu var mulighed for at finde rester af tidligere 

bygninger.  

Udfor den østlige del Helligåndshuset, ca. 4 meter før det sydøstlige hjørne, blev der i 

fjernvarmegrøften fundet flere større granisten med mørtel samt en smule nedbrudt murværk af 

munkesten. Desuden sås en ca. 1½ bred stribe af nedbrudt tegl og mørtel. Samlet formodes 

fundamentet at stamme fra en bygning eller en mur, der har gået vinkelret på Helligåndshuset. 

Fundamentet skærer en grav på østsiden af fundamentsnedgravningen, og må således være opført 

efter kirkegården tages i brug i slutningen af 1300-tallet. Samtidig var den omtalte grav den eneste, 

der blev forstyrret af bygningen. Desuden blev ingen øvrige grave fundet øst for fundamentet. 

Derfor formodes det, at konstruktionen er opført samtidig med det nuværende Helligåndshus 

omkring 1500. Hvornår den er nedrevet vides ikke. Der ses ingen bygning på nogle af de kort som 

findes fra slutningen af 1600-tallet og frem, og fundamentet kunne derfor markerer 

kirkegårdsgrænsen i middelalderen og renæssancen. På Resens kort fra 1670 (fig. 3) ser det således 

ud som om kirkegården slutter ved østenden af Helligåndshuset. Ved tidligere gravninger er der 

fundet grave øst for denne linje, men disse formodes alle at stamme fra slutningen af 1600-tallet 

eller 1700-tallet og frem, efter området omkring Bøddelstræde bliver nedlagt og kirkegården 

muligvis udvidet.  Det kunne tænkes at dette sker i 1711, da natmændnes gamle hus bliver indrettet 

til pesthospital. 

Helt tæt ved den nuværende kustodebolig, op til det tidligere Bøddelstræde, blev resterne af et 

husfundament og et lergulv udgravet. Stene til fundamentet så ikke ud af meget til at starte med, 

men da de først skulle graves fri, skulle der fire stærke mænd, og tre knækkede skovle, til for at 

fjerne én sten. Fundamenter må stamme fra en af de boliger, der har ligget ud til bøddelstræde i 

renæssancen. Der er tidligere både for få år siden og i 1930’erne fundet fundamenter til samme 

bygning, dels under den nuværende kustodebolig, dels nord for den nu gravede fjernvarmegrøft.  

Der var ikke meget tilbage fra bygningen og kun området omkring de meget svære 

fundamentssten synes at være bevaret.  

 

 



35 
 

 
Figur 24: Øverst til venstre ses et billede af fundamentstene, der blev fundet under køkkengulvet i Helligåndshuset. Øverst til 
højre ses fundamentet og lergulvet til det hus, der har ligget ud til Bøddelstræde i renæssancen og nederst ses fundamentet 
der kunne have dannet ramme om en kirkegårdsmur eller bygning i slutningen af middelalderen og renæssancen. Foto: © 
NHB, Næstved Museum.  
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Nord for Helligåndshuset blev der også gravet en lille stikledning. Længden på denne blev stærk 

reduceret i forhold til planlagt, dels for at undgå opgravning på privat grund, dels for at udgå for 

meget arkæologi. Der blev derfor kun gravet i porten ved Ringstedgade 6.  

 

 
Figur 25: Billede af ledningsgrøften i porten ved Ringstedgade 6 på nordsiden af Helligåndshuset. Den øverste halve meter 
bestod af moderne opfyld, men herunder var kulturlagene intakte. Foto: © Kim Christoffersen, Næstved Museum.  

De øverste 50 cm i grøften var opfyldt med moderne stabilgrus, men herunder var fine kulturlag 

bevaret. Der blev også fundet af to granitsten, som kunne være rester af et fundament eller lign. Da 

der kun skulle graves i 60 cm dybde, var det sparsomt med informationen, der kom ud af 

anlægsarbejdet i porten. Men udgravningen viste, at bevaringsforholdene på nordsiden af 

Helligåndshuset er særdeles gode, og evt. fremtidige udgravninger her vil sandsynligvis kunne 

bidrage med magen ny viden og området nord for Helligåndshuset. 

Der er ingen tvivl om, at grunden der i dag rummer Næstved Museum, samt de tilstødende 

matrikler danner rammen for en meget lang og kompleks bygningshistorie. Hvis denne 

bygningshistorie skal kunne klarlægges mere nuanceret, er det nødvendigt at få sammentegnet 

alle gamle iagttagelse fra udgravninger gennem tiden. Desuden vil det være nødvendigt at 

undersøge nøje udvalgte områder for at klarlægge bygningernes størrelse og udformning samt 

omfanget af det oprindelige middelalderlige bygningskompleks og kirkegård. 
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Bøddelstræde 

Ca. 44 m øst for Ringstedgade lå der i Renæssancen, og måske også i den sene del af middelalderen 

et stræde, kaldet Bøddelstræde. Navnet stammer fra 1600-tallet, og dækker over at rakkeren eller 

bødlen boede her. Første gang navnet Bøddelstræde nævnes var i begyndelsen af 1600-tallet, men 

allerede i 1595 nævnes et stræde ved navn Helligåndshusetsstræde. Dette stræde kunne muligvis 

være det samme. De gadenavne der findes i skriftlige kilder fra bl.a. renæssancen har det med at 

tage navn efter hvem der bor der, eller hvad der lå i gade. Det er derfor meget muligt, at der her er 

tale om samme stræde.  

Ved udgravningen blev en brostensbelagt flade afdækket, præcis hvor det forventes at den skulle 

findes. Gaden er tidligere, for første og eneste gang, blev påvist ved udgravninger i 1982 

(NÆM81:300), dengang på den sydlige side af kustodeboligen. At der blev påvist brolægning 

præcist hvor strædet formodes at have ligger og i kote 9.60 DVR, menes at være indicium for at det 

virkelig var Bøddelstræde, der her blev påvist. Og det menes derfor nu for sikkert påvist hvilket 

forløb strædet har haft omkring Helligåndshusets østside. 

 

 
Figur 26: Billede af brolægningen på Bøddelstræde som den har set ud i Renæssancen.  Foto: © NHB, Næstved Museum.  

 

Bøddelstræde var i renæssancen et sted for byens rak og pak. En del af bødlens løn var et hus, der 

blev stillet til rådighed, og dette var også nødvendigt, da ingen andre borgere i byen ville bebo et 

hus, efter en bøddel havde boet i det. Udover bødlen og hans familie blev huset også brugt som 
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fængsel, for de der havde begået ugerninger. Bødlen havde en stor flok af svende som han 

beskæftigede. Udover selve bøddelgerningen, der sådan set kun var en bibeskæftigelse, kom 

hovedindtægtskilden fra skorstensfejning. Udover skorstensfejning var det også rakkerens opgave 

at organisere natmændne, som skulle renholde offentlige pladser, fjerne selvdøde dyr osv.  

Området bag Helligåndshuset har i renæssancen og i tiden derefter ikke været et pænt sted at 

opholde sig for byens alm. Borgere.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Ved fremtidige gravninger i den indre del af Ringstedgade vil der på trods af de omfattende 

udgravninger i denne omgang være mulighed for, at der fremkommer yderligere spor af 

middelalderens Næstved i gaden. Kun 36 % af gaden er blevet opgravet til en dybde på mere end 1 

meter, og kun få arealer tæt ved de nuværende bygninger, blev berørt. Tæt ved bygningerne ligger 

der desuden mange mindre kabler. Disse er alle placeret højt, og det er derfor sandsynligt, at 

jordlagene er intakte under disse. 

I den sydligste del af Ringstedgade fremkom der ikke så mange resultater som håbet. Dette skyldes 

at der her kun blev gravet i gamle traceer. Hvis der i fremtiden skal graves udenfor eksisterende 

ledninger, vil der også her kunne fremkomme spændende resultater. Ved et sådan arbejde vil der 

særligt skulle lægges vægt på den oprindelige gades forløb.  

Alle udgravninger til stikledninger har givet fremragende resultater, og vidner om særdeles gode 

bevaringsforhold inde på de forskellige matrikler. Ved fremtidige udgravninger under de 

eksisterendes bygningers gulve vil der kunne findes velbevare spor af Næstveds middelalder bl.a. i 

form af bygningsrester og gulve, håndværkspladser o. lign. 

Samlet har udgravningen vist, at destruktionen af fortidsminderne i den nordlige del af Næstved, i 

visse områder, er begrænset og bydelen rummer derfor mange muligheder for indsigt i den 

middelalderlige urbane struktur.   

 

 

 

Figur 26: Næste side. Billederne viser Ringstedgade efter endt gravearbejde. Som det kan ses af billederne, er der flere 
partier, som ikke blev berørt. Både her, men også ude i midten af gaden, vil der i fremtiden være gode muligheder for at 
finde yderligere spor at Næstveds middelalderlige gade og bygninger. Foto: © NHB, Næstved Museum 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase 

Kampagne: 21-05-2012 

A1 Belægning Brolægning  Yngre Middelalder (1250 - 1535)- Yngre 

Middelalder (1250 - 1535) 

1 

A2 Belægning Kantsten Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A3 Belægning Afretningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A4 Belægning Lerpakning Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A5 Kulturlag Udsmidslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A6 Kulturlag Udsmidslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A7 Belægning Afretningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A8 Belægning Afretningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A9 Belægning Nedbrydningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A10 Belægning Afretningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A11 Belægning Nedbrydningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A12 Kulturlag Udsmidslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A13 Belægning Afretningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A14 Kulturlag Udsmidslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A15 Belægning Afretningslag Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A16 Belægning Belægning Yngre Middelalder (1250 - 1535)- Yngre 

Middelalder (1250 - 1535) 

1 

A17 Udgravningstekni

sk 

Interface Yngre Middelalder (1250 - 1535)- Yngre 

Middelalder (1250 - 1535) 

1 

A18 Belægning Belægning Yngre Middelalder (1250 - 1535)- Yngre 

Middelalder (1250 - 1535) 

1 

A19 Belægning Belægning Yngre Middelalder (1250 - 1535)- Yngre 1 
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Middelalder (1250 - 1535) 

A20 Belægning Belægning Yngre Middelalder (1250 - 1535)- Yngre 

Middelalder (1250 - 1535) 

1 

A21 Kulturlag Udsmidslag Middelalder- Middelalder 1 

A22 Bygning Nedbrydningslag Middelalder-Middelalder 1 

A23 Aktivitetsområde Brandlag Middelalder-Middelalder 1 

A24 Bygningsdel Gulv Middelalder-Middelalder 1 

A25 Aktivitetsområde Smudslag Middelalder-Middelalder 1 

A26 Bygningsdel Gulv Middelalder-Middelalder 1 

A27 Bygningsdel Gulv Middelalder-Middelalder 1 

A28 Aktivitetsområde Smudslag Middelalder-Middelalder 1 

A29 Bygningsdel Mur Middelalder-Middelalder 1 

A30 Bygningsdel Gulv Middelalder-Middelalder 1 

A31 Aktivitetsområde Smudslag Middelalder-Middelalder 1 

A32 Bygningsdel Gulv Middelalder-Middelalder 1 

A33 Bygningsdel Fundament Middelalder-Middelalder 1 

A34 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A35 Bygningsdel Gulv Middelalder-Middelalder 1 

A36 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A37 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A38 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A39 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A40 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A41 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A42 Belægning Afretningslag Middelalder-Middelalder 1 

A43 Belægning Afretningslag Middelalder-Middelalder 1 

A44 Belægning Afretningslag Middelalder-Middelalder 1 

A45 Belægning Afretningslag Middelalder-Middelalder 1 

A46 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A47 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A48 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A49 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A50 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A51 Belægning Belægning Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A52 Belægning Belægning Yngre Middelalder (1250 - 1535)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A53 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A54 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A55 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A56 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 
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A57 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A58 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A59 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A60 Lag Moderne Nutid-Nutid 1 

A61 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A62 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A63 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A64 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A65 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A66 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A67 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A68 Lag Moderne Nutid-Nutid 1 

A69 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A70 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A71 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A72 Aktivitetsområde Kalkmørtel Middelalder-Middelalder 1 

A73 Aktivitetsområde Brandlag Middelalder-Middelalder 1 

A74 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A75 Bygningsdel Fundament Middelalder-Middelalder 1 

A76 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A77 Bygningsdel Fundament Middelalder-Middelalder 1 

A78 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A79 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A80 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A81 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A82 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A83 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A84 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A85 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A86 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A87 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A88 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A89 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A90 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A91 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A92 Aktivitetsområde Aktivitetsområde Middelalder-Middelalder 1 

A93 Naturfænomen Vækstlag Middelalder-Middelalder 1 

A94 Grube Affaldsgrube Middelalder-Middelalder 1 

A95 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 
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A96 Belægning Belægning Middelalder-Middelalder 1 

A97 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Middelalder 1 

A98 Bygningsdel Fundament Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

 

A99 Bygningsdel Fundament Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

 

A100 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A101 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A102 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A103 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A104 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A105 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A106 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A107 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A108 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A109 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A110 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A111 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A112 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A113 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A114 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A115 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A116 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A117 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536- 1 
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1660) 

A118 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A119 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A120 Bygningsdel Fundament Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A121 Bygningsdel Fundament Middelalder-Middelalder 1 

A122 Belægning Belægning Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A123 Kulturlag Kulturlag Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

1 

A124 Bygningsdel Fundament Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A125 Kulturlag Kulturlag Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A126 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A127 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

 

A128 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A129 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A130 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A131 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A132 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A133 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A134 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A135 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 

A136 Grav Jordfæstegrav Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

1 
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Anlægsbeskrivelse 

Kampagne: 21-05-2012 

 

A1 

Belægning. 

Yngre Middelalder (1250)- Yngre Middelalder (1535). 

Anlægget er registreret i prøvehul 2. Brosten af granit. Stenene var sorte og blanke med en størrelse på 

mellem 10 og 40 cm i diameter.  Der er enten tale om brosten der indgår i vejbelægning for kørevejen eller i 

bunden af en rendesten. Stenene ligger op til kantstenen A2. Det var kun muligt at se belægningen i 2 stens 

brede da resten er blevet fjernet af moderne nedgravninger af ledninger.  

Brolægningen blev fundet i prøvehul 2, hvor i alt 5 større sten blev registreret 96 cm under nuværende 

belægning i kote 9,04 DVR.  Ca. 1 m syd for prøvehul 2 blev der gravet et fjernvarmestik (for at fjerne gamle 

rør) ind til Ringstedgade 14. Her kunne belægningen ikke registreres.   

Tegninger: T1 

 

A2 

Belægning, Kantsten. 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Store flade rødsorte sand-/granitsten, der var hugget vandret af i toppen således at der blev dannet en plan 

flade. Stenene lå på en række og tolkes som kantsten.  

Kantstenene blev fundet i prøvehul 2, hvor i alt 3 store fladehuggede sten blev registreret 79 cm under 

nuværende belægning med top kote 9,21 DVR. Der var forstyrrende moderne nedgravninger af ledninger 

både øst og vest for kantstenen. Ca. 1 m syd for prøvehul 2 blev der gravet et fjernvarmestik (for at fjerne 

gamle rør) ind til Ringstedgade 14. Her kunne kantstenen ikke registreres.  

Tegninger: T1 

 

A3 

Belægning, Afretningslag 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Fint gulbrunt sand (stabilsand). Laget tolkes som afretnings- og funderingslag for brolægning. Laget blev 

fundet i prøvehul 2, 98 cm under nuværende belægning i kote 9,02 DNN. Mod vest var laget forstyrret af 

moderne nedgravninger af ledninger.  

Ca. 1 m syd for prøvehul 2 blev der gravet et fjernvarmestik (for at fjerne gamle rør) ind til Ringstedgade 14. 

Her kunne belægningen ikke registreres.  

Tegninger: T1 

Fund: X88: Teglfragmenter, Middelalder; X89: Affald, Middelalder; X91: Affald, Middelalder 

  

A4 

Belægning, Lerpakning. 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660) 
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Fedtet gult ler der lå omkring 3 kantsten A2. Laget tolkes som en lerpakning/lermørtel omkring kantstene. 

Laget der blev fundet i prøvehul 2 udfor Ringstedgade 14 og lå tæt ind til kantstene på dennes østside (væk 

fra gaden).    

Tegninger: T1 

 

A5 

Kulturlag, Udsmidslag. 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Kulturlaget blev registreret flere steder i forbindelse med gravningen. Alle steder var det aflejret ovenpå en 

tidligere brolægning.  Prøvehul 1, Profil 1: Enkelte steder kunne kulturlaget ses allerede 70 cm under 

nuværende belægning kote 9.27 DVR. I kote 8,85 DVR ca. 110 cm under nuværende belægning var der mange 

teglbrokker og mindre granitsten i laget. Dette kunne indikere bunden af laget og evt. sten for belægning.  

Tegninger: T1 

Fund: X102: affald, Middelalder; X103: Trækul, Udateret; X104: affald, Middelalder; X105: Affald, Middelalder; 

X106: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Middelalder; X113: Affald, Middelalder. 

 

A6 

Kulturlag, Udsmidslag. 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Kulturlaget blev registreret flere steder i forbindelse med gravningen. Alle steder var det aflejret ovenpå en 

tidligere brolægning. Laget består af delvist omsat organisk materiale der fremstår som en meget mørkebrun 

fedtet stribe. I laget er der stykker af træ, frø læder o. li. organiske materialer.   Prøvehul 1, Profil 1: Laget blev 

registreret i en dybde af 132 cm under nuværende belægning i kote 8,65. Laget var meget fedtet og lugtede 

kraftigt af omsætningsprocessen hvilket af en erfaren arkæolog tolkes som indikator for at laget stammer fra 

middelalderen.   

Tegninger: T1 

Fund: X48: ubestemt, Middelalder - Nutid; X58: Hægte/Malle, Middelalder - Nutid; X67: Affald af læder, 

Middelalder; X68: Affald af læder, Middelalder; X71: Stavbæger, Middelalder; X72: Træ, Middelalder; X75: 

Affald, Middelalder; X81: Affald, Middelalder; X82: Affald, Middelalder; X83: Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bugskår, Middelalder; X90: Affald, Middelalder; X92: Vindueshaspe, Middelalder; X111: affald, 

Middelalder; X112: Affald af læder, Middelalder. 

 

A7 

Belægning, Afretningslag 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Afretningslag og sættelag for en ovenpå liggende belægning. Laget består af fint lysegult sand og er blevet 

registreret i flere profiler.  Prøvehul 1/profil 1: Laget blev registreret i en dybde af 90 cm under nuværende 

belægning i kote 9,07 DVR.  

Tegninger: T1 
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A8 

Belægning, Afretningslag. 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Afretningslag eller vejfundering. Laget er placeret umiddelbart under de moderne omrodet lag ca. 30 cm 

under den nuværende belægning. Laget består af lyst gråt sand er formentlig af yngre dato, men dog ældre 

end de sandfunderinger der er benyttet til den nuværende belægning. Laget er registreret i profil 2. 

Tegninger: T1 

 

A9 

Belægning, Nedbrydningslag. 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Lag bestående af lyst brunt let humøst sand og tolkes som omrodet kulturlag og afretningslag. Omrodningen 

er sket i forbindelse med plyndring af brolægning. 

Tegninger: T1 

 

A10 

Belægning, Afretningslag. 

Yngre Middelalder (1250)- Efterreformatorisk tid (1660). 

Afretningslag for belægning.  Laget består af hvidt fint sand.   

Tegninger: T1 

 

A11 

Belægning, Nedbrydningslag. 

Yngre Middelalder (1250)-Efterreformatorisk tid (1536). 

Tidligere vejbelægning.  Laget består af gråt let humøst sand, grus og småsten og tolkes som omrodet 

afretningslag og kulturlag, hvor omrodningen er sket i forbindelse med plyndring af belægningen.  

Tegninger: T1 

Fund: X46: Sprosse, Middelalder - Nutid 

 

A12 

Kulturlag, Udsmidslag. 

Yngre Middelalder (1250)-Efterreformatorisk tid (1660). 

Mørkebrunt humøst fedtet kulturlag med tegl og dyreknogler. 

Tegninger: T1 

 

A13 

Belægning, Afretningslag. 

Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Efterreformatorisk tid (1536-1660). 

Fint hvidt belægningssand, der har fungeret som afretning og fundering for en belægning. Evt. har sandet 

fungeret som belægningen? Der var ikke mulighed for at grave i fladen så en evt. belægning kunne findes. 

Tegninger: T1 

Fund: X47: betalingsmiddel, mønt, Middelalder-Nutid 
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A14 

Kulturlag, Udsmidslag 

Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Efterreformatorisk tid (1536-1660). 

Tynd stribe af kulturjord, evt. forstyrret ved plyndring af belægning. Laget har en fedtet konsistens og virker 

afgravet. 

Tegninger: T1 

Fund: X107: Affald, Middelalder 

 

A15 

Belægning, Afretningslag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Fint hvidgult belægningssand der har fungeret som afretning og fundering for en belægning. 

Tegninger: T1 

 

A16 

Belægning, Belægning, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Yngre Middelalder (1250 - 1535), 1 

Brolægning af flintesten, flade granitsten og dyreknogler. Laget tolkes som en gadebelægning.  

Tegninger: T1 

 

A17 

Udgravningsteknisk, Interface, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Yngre Middelalder (1250 - 1535), 1 

Nedgravning til grøft eller grube. Muligvis til den vandkanal der skulle have været i området i 

senmiddelalderen. Der kunne ikke ses vandførende lag. 

 

A18 

Belægning, Belægning, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Yngre Middelalder (1250 - 1535), 1 

Brolægning af store og små granitsten. Stenene er placeret i rammer.  

 

A19 

Belægning, Belægning, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Yngre Middelalder (1250 - 1535), 1 

Brolægning af store og små granitsten. Denne belægning kunne være en del af den samme som A18.  

 

A20 

Belægning, Belægning, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Yngre Middelalder (1250 - 1535), 1 

Afretnings- og funderingslag for granitbrolægning bestående af fint hvidgult sand.  

 

A21 

Kulturlag, Udsmidslag, Middelalder, 1 

Kulturlag. Mellem og under fjernvarmekanalens nedgravning og vandledningens nedgravning var der i en 

dybde af ca. 140 cm, kote 8,57 DVR flere steder bevaret striber af kulturlag, hvor i der fremkom knogler. Det 

formodes at der hvis der graves dybere vil kunne findes rester af stenlagsbelægningen der betragtes som 

den ældste gadebelægning på stedet. 
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Fund: X78: Affald, Middelalder; X79: Affald, Middelalder; X100: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, 

bugskår, Ældre Middelalder (1066 - 1300)- Yngre middelalder (1300-tal); X101: affald, Middelalder 

 

A22 

Bygning, Nedbrydningslag, Middelalder, 1 

Nedbrydningslag. Laget består af teglstensnister, lerklining, trækul og sand. Laget tolkes som 

nedbrydningslag fra et middelalderhus, der er ældre end fundamentet til det nuværende på stedet. 

 

A23 

Aktivitetsområde, Brandlag, Middelalder, 1 

Brandlag. Laget består af trækul der ligger som en tynd stribe. I den ene ende er en lille nedgravning med 

trækul blandet samme med slagger. Kunne laget indikere et aktivitetslag ved en ovn i bygningen? 

 

A24 

Bygningsdel, Gulv, Middelalder, 1 

Gulv. Laget består af fint lysebrunt sand der er strøget over et mørkt smudslag A25, og har derved fungeret 

som en reparation af lergulvet A26. 

 

A25 

Aktivitetsområde, Smudslag, Middelalder, 1 

Smudslag. Laget består af mørkegråt sand med trækul og tolkes som et smudslag over et lergulv (A26).  

 

A26 

Bygningsdel, Gulv, Middelalder, 1 

Lergulv. Laget består af gul fedtet ler. Øverst er gulvet tørret og fremstår en anelse mere rød i farven. Der 

kunne på det lille frilagte stykke ikke ses reparationer.   

 

A27 

Bygningsdel, Gulv, Middelalder, 1 

Sandlag. Laget tolkes som et nivelleringslag strøget ud over et tidligere lergulv og smudslag. Sandet består af 

fint lyst gråt sand. 

 

A28 

Aktivitetsområde, Smudslag, Middelalder, 1 

Smudslag. Laget består af mørkegråt sand med trækul og tolkes som et smudslag over et lergulv. 
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A29 

Bygningsdel, Mur, Middelalder, 1 

Løst lag af lerklining. Enten skal laget ses som er nedbrydningslag enten i forbindelse med en reparation eller 

i forbindelse med fjernelse af et ældre lerklinet hus f.eks. et bindingsværkshus. Ellers skal laget tolkes som et 

nivelleringslag for at få hævet gulvet i det eksisterende hus, måske så det passede med gadeniveauet.  

 

A30 

Bygningsdel, Gulv, Middelalder, 1 

Sandlag. Laget består af fint gult sand, der er strøget ud over et lergulv. 

 

A31 

Aktivitetsområde, Smudslag, Middelalder, 1 

Smudslag. Laget består af mørkegråt sand med trækul og tolkes som et smudslag over et lergulv (A32).  

 

A32 

Bygningsdel, Gulv, Middelalder, 1 

Lergulv. Nedgravningsgrøften til vandledningen stoppede umiddelbart ovenpå et lergulv der i fladen var 

tørret, hårdt og fasttrampet. Gulvet havde en mat gul farve i overfladen.  

 

A33 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder, 1 

Fundament. I det hul der blev lavet gennem muren, hvori vandledningen skulle føres kunne flere 

fundamentssten ses. Stene tolkes som hørende til det nuværende hus, men stratigrafien var usikker. 

 

A34 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Sandlag. Laget består lyst fint gråt sand. 

 

A35 

Bygningsdel, Gulv, Middelalder, 1 

Lergulv? Laget består af gult fedtet ler. Laget kunne være et lergulv tilknyttet huset fundet under pingel 

cykler, men stratigrafien til disse lag er dog usikker. Laget kunne også være en del af tagdryppet. 

 

A36 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Sandlag. Laget består lyst fint gråt sand. 

 

A37 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Lyst brunt groft sand blandet med kulturjord. 
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A38 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Tynd stribe af lyst hvidgult sand med kulturjord. 

 

A39 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Tynd stribe af lyst hvidgult sand med kulturjord. 

 

A40 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Brolægning af store granitsten. Det er muligt at de store sten har dannet rammer for felter der er udfyldt af 

mindre sten. 

 

A41 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Kulturlag aflejret ovenpå belægning af granitsten. 

Fund: X109: Affald, Middelalder; X110: affald, Middelalder 

 

A42 

Belægning, Afretningslag, Middelalder, 1 

Groft lysebrunt sand. Tolkes som stabiliseringslag for sandlag til belægning. 

 

A43 

Belægning, Afretningslag, Middelalder, 1 

Gulbrunt lyst sand med striber af hvidgult sand. Laget tolkes som afretningslag for en nu forsvundet 

belægning. 

 

A44 

Belægning, Afretningslag, Middelalder, 1 

Lyst hvidgråt sand med enkelte horisontale striber af brungråt sand. Laget tolkes som afretningslag for en 

eller flere belægninger. Enten er de horisontale striber et resultat af fjernet belægninger eller også er 

striberne smudslag for den færdsel der har været på sandet. 

 

A45 

Belægning, Afretningslag, Middelalder, 1 

Hvidgult fint sand som belægningen A40 ligger i. 

 

A46 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Kulturlag aflejret på belægning af sten og knogler. 
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A47 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Gadebelægning. Belægningen består af granitsten, flint og dyreknogler. 

Fund: X1: Fodtøj af læder (sål, overlæder, bes, pløs m.m), Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Yngre middelalder 

(1300-tal) 

 

A48 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Vejbelægning bestående af mindre flint og granitstykker samt en del dyreknogler. Belægningen kan være den 

samme som A 16.  Undergrund: Under belægningen er der registreret undergrundssand. Undergrunden 

består af hvidt og gulbrunt sand der er aflejret i horisontale striber.   Tolkning: Vejen er det ældste 

kulturhistoriske spor i profil 15. Enten er det den første aktivitet på stedet eller også er der foretaget en 

afgravning af området forud for etableringen af vejen.  Stenlagsbelægning. 

 

A49 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Afretningslag for brolægning.   Laget består af groft gult og lysebrunt sand. I toppen af laget er fylden noget 

mørkere. Laget tolkes som afretningslag for en plyndret belægning.  

 

A50 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Tykt fedtet kulturlag.  Laget består af mørkebrunt fedtet omsat organisk materiale. Der var desuden mange 

kviste og grene i fyldet. Flere steder var der linser af gulbrunt sand, der indikerer at laget er aflejret over en 

længere periode. I lager var der særdeles gunstige forhold for organiske genstande og der blev derfor fundet 

mange stykker af forarbejdet træ, primært kiler, læder fra bl.a. sko og frø/korn. Desuden er der fundet 

keramik i laget. Laget havde en meget karakteristisk lugt af gødnings og affaldslag som er normal ved fund af 

kulturlag fra middelalderen.   

Fund: X2: Fad, Ældre Middelalder (1066 - 1300)- Yngre middelalder (1300-tal); X3: Fodtøj af læder (sål, 

overlæder, bes, pløs m.m), Ældre Middelalder (1066 - 1300)- Yngre middelalder (1300-tal); X69: Affald af 

læder, Middelalder; X70: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, randskår, Ældre Middelalder (1066 - 1300)-  

Yngre middelalder (1300-tal); X80: Affald, Middelalder; X84: Hasselnød, Middelalder; X114: Affald, 

Middelalder; X115: Tegl, munkesten, Middelalder; X116: Bearbejdet, Middelalder; X117: Stavbæger, Middelalder 

 

A51 

Belægning, Belægning, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Laget består af lyst brungult sand med horisontale striber af mørkegråbrunt humøst sand. Særligt i grænsen 

mellem A51 og A52 er striberne markante. Der er uklart om disse striber er opstået som kulturlag/affaldslag 

eller som vækstlag. Det formodes dog ikke at der er tale om plyndret belægning??   

 

A52 

Belægning, Belægning, Yngre Middelalder (1250 - 1535)-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Afretningslag for brolægning.  Laget består af lyst hvidt fint sand.  
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A53 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Sandlag. Laget består lyst fint gråt sand. 

 

A54 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Lyst brunt groft sand blandet med kulturjord. 

 

A55 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Kulturlag. Striber og klumper af kulturjord bestående af omsat organisk materiale. 

 

A56 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Lyst brunt groft sand blandet med kulturjord. 

 

A57 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Kulturlag. Mørkebrunt kulturjord der er fedtet og består af omsat organisk materiale. 

 

A58 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Kulturlag. Kulturjorden er blandet med pletter af gulbrunt sand og flere jernstykker. Laget fremstår spættet. 

 

A59 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Kulturlag. Mørkebrunt kulturjord der er fedtet og består af omsat organisk materiale.  

 

A60 

Lag, Moderne, Nutid, 1 

Moderne opfyld. Gulbrunt, sand og grus med mindre sten og teglstumper samt en smule kulturlagsrester. 

 

A61 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder - Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Kulturlag. Beige leret sand og sandet ler der er let humøst og iblander trækul og teglstumper. Laget er delvist 

sodet og heterogent. Der ses desuden spredte mindre kalksten i fylden. Det kunne ses at de to 

nedgravninger var blevet lavet på hver side af fundamentsstenen A120. Kulturlaget er ældre end 

fundamentet til det nuværende hus.  

 

A62 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder - Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 
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Kulturlag. Lyst hvidgult leret sand og sandet ler der er let humøst og iblander trækul og teglstumper. Laget er 

let sodet og heterogent. Der ses desuden spredte mindre kalksten i fylden.  

 

A75 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder, 1 

Fundament af granitsten. Fundamentet har indgået i et middelalderhus. Se profil 8. 

 

A76 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Afretningslag? Sandlag der er blandet med kulturjord af omsat organisk materiale. 

Fund: X73: Gråvare, randskår, Middelalder; X74: Ældre rødgods (kande eller gryde), tørglasur, bugskår, 

Middelalder 

 

A77 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder, 1 

Kulturjord. Fedtet omsat organisk materiale, der er pakket mellem og under fundamentssten A75. 

Kulturjorden tolkens som genanvendt opgravede jord i forbindelse med pakningen mellem fundamentet. 

 

A78 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Gult fint sand med pletter af mørkebrunt fedtet kulturjord. Laget tolkes som et funderings- og afretningslag 

for en yngre belægning 

 

A79 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Kulturlag af mørkebrunt fedtet omsat organisk materiale ned dyreknogler. 

Fund: X108: hestesko, Middelalder 

 

A80 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Belægning af store granitsten- Det kunne ikke med sikkerhed afgøres om der var tale om en brolægning eller 

dele af et fundament. Dog var der ingen mørtel. 

 

A81 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Trækulslag med pletter af mørtel. 

 

A82 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Lyst brunt sand med nister af mørtel og enkelte småsten. 
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A83 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Grågult fint sand. 

 

A84 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Kulturlag af mørkebrunt fedtet omsat organisk materiale. Laget skal ses i sammenhæng med A85 og A86. 

 

A85 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Kulturlag af mørkebrunt fedtet omsat organisk materiale og trækul. Laget skal ses i sammenhæng med A84 

og A86. 

 

A86 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Kulturlag af mørkebrunt fedtet omsat organisk materiale. Laget skal ses i sammenhæng med A85 og A84. 

 

A87 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Gråbrunt sand blandet med kulturjord. Laget er muligvis et afretningslag. 

 

A88 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Kulturlag af mørkebrunt fedtet omsat organisk materiale og trækul. 

 

A89 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Lag af fint gulbrunt sand. 

 

A90 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Lag af gråt fint sand med en smule omsat organisk materiale. 

 

A91 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Lag af groft lysebrunt sand. 

 

A92 

Aktivitetsområde, Aktivitetsområde, Middelalder, 1 

Lag af let muldet gråt fint sand. 
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A93 

Naturfænomen, Vækstlag, Middelalder, 1 

Det oprindelige vækstlag. Laget fremstår som en kompakt mørkebrun horisont i kote 8,03 DVR. 

 

A94 

Grube, Affaldsgrube, Middelalder, 1 

Grube bestående af gulbrunt sandet omsat organisk materiale. Der var en del slaggerester i fylden.  

 

A95 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Gråt groft sand med enkelte pletter af kulturjord. Laget har fungeret som fundering- og afretningslag for 

belægningen A80. 

Fund: X86: Affald, Middelalder; X87: Gråvare, bundskår, Middelalder 

 

A96 

Belægning, Belægning, Middelalder, 1 

Stenbelægning af granitsten, flint og dyreknogler. 

 

A97 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder, 1 

Bevaret sko 

 

A98 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder - Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Fundamentssten af granit for kirkegårdsmur. 

 

A99 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Nedgravning til Kirkegårdsmur. 

Fund: X4: Plombe, Yngre middelalder (1500-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X6: betalingsmiddel, 

mønt, Hvid, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A100 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 18.  Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. I graven var 

overkroppen af en kvinde. Graven blev skåret af A107. 

Fund: X8: Tråd, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X164: 

Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A101 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 
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Grav 25. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. I graven var 

skelettet af en ældre mand. 

Fund: X7: knapper, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nutid; X161: Menneskeknogler, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X162: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X163: Kistesøm, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A102 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 5. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. Graven var 

forstyrret af Grav 1, A104. 

Fund: X9: liste, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X127: Menneskeknogler, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X128: Kiste, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X173: 

Kistesøm, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X174: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, 

randskår, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A103 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 2. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter min. to individer.  Gravene er forstyrret af Grav 1, 

A104, men sandsynligvis også af dybereliggende grave.  Grav 2 tolkes som en nedgravning hvor X120 og 

X121bevist er lang ned. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X5: art: Beholder, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X120: Menneskeknogler, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X121: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); 

X122: søm, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X123: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A104 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 1. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand.  

Fund: X175: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A105 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 3. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter forstyrret af A104.  Gravfylden bestod af 

mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X140: Affald, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X141: Glas, uspecificeret, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X142: Kistesøm, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X143: 

Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X144: 

Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bundskår, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X145: 

Rødgods, Lysestage, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X146: Menneskeknogler, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A106 



59 
 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 4. Rest af nedgravning til grav. Graven af forstyrret af dybereliggende grave. Gravfylden bestod af 

mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X124: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A107 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 21. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X50: personligt, dragtnål, Middelalder-Nutid; X169: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk 

tid (1536-1660); X170: Affald af læder, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X171: Kistesøm, 

Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A108 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 20. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X66: personligt, dragtnål, Middelalder-Nutid; X167: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk 

tid (1536-1660); X168: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bugskår, Middelalder-Middelalder 

 

A109 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 12. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter forstyrret af A115.  Gravfylden bestod af 

mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X151: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X152: Menneskeknogler, 

Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X153: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660); X154: Kistesøm, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A110 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 11. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand.  Kun en lille del af 

graven blev udgravet. 

Fund: X156: Kistesøm, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X157: Glas, uspecificeret, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X158: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bugskår, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X159: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A111 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 7. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X172: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A112 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 
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Grav 19. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. Graven blev ikke 

udgravet og knoglerne ikke hjemtaget da skelette lå dybere end anlægsarbejdet. 

 

A113 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 8. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. Kun deb venstre 

side af graven blev udgravet. 

Fund: X129: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X130: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A114 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 9. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. Kun vestligste del 

var bevaret. 

Fund: X155: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A115 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 10.  Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. Graven var 

forstyrret af Grav 11, A110 samt dyberliggende grave der ikke blev udgravet. 

Fund: X131: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X132: Menneskeknogler, 

Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X138: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, bugskår, 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X139: Kistebeslag, Efterreformatorisk 

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

 

A116 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 16. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X149: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A117 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 13. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X150: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A118 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 14. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. Graven var 

forstyrret af A110, grav 11.  

Fund: X125: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X126: Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
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A119 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 15. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X147: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X148: Kistesøm, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A120 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Fundament fundet i porten til ringstedgade nr. 6. Stenen ar af granit. Se profil 50.  

 

A121 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder-Middelalder, 1 

Fundament til Helligårndhuset i Ringstedgade.  

 

A122 

Belægning, Belægning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Bødelstræde 

 

A123 

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Kulturlag over bødelstræde 

Tegninger:  

Fund: X176: Glas, uspecificeret, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X177: 

Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk 

tid (1536-1660); X178: Fajance, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660); 

X179: Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A124 

Bygningsdel, Fundament, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Fundament til kirkegårdsmur eller hus ved bødelstræde. 

Fund: X76: Affald, Middelalder-Middelalder; X77: Formpressede kakler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A125 

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Kulturlag og eller gulv ved fundament ved bødelstræde. 

 

A126 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 6. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand.  Graven blev ikke 

udgravet og knoglerne ikke hjemtaget da skelette lå dybere end anlægsarbejdet. 
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A127 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Grav 22 Mindre nedgravning med redeponeret skeletter.  Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let 

leret sand. 

 

A128 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 17. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand.  

Fund: X133: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X134: søm, Middelalder-

Efterreformatorisk tid (1536-1660); X135: Hægter/Maller, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X136: 

knappenåle, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X137: blomst, Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

 

A129 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 23. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter.  Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let 

leret sand. 

 

A130 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 24. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand.  

Tegninger:  

Fund: X166: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A131 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 26. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter.  Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let 

leret sand. 

 

A132 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 27. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter. Min. to individer.  Gravene kan være forstyrret af 

Grav 25, A101, men sandsynligvis også af dybereliggende grave.  Grav 27 tolkes som en nedgravning hvor X118 

og X119 bevist er lang ned. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand. 

Fund: X118: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660); X119: Menneskeknogler, 

Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A133 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 28. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter.  Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let 

leret sand. 
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A134 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 29. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter.  Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let 

leret sand. 

Fund: X165: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A135 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 30. Mindre nedgravning med redeponeret skeletter.  Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let 

leret sand. Skeletterne i redeponeringen var formentlig forstyrret af Grav 25, A101. 

Fund: X160: Menneskeknogler, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

 

A136 

Grav, Jordfæstegrav, Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1 

Grav 31. Langoval nedgravning. Gravfylden bestod af mørkegråbrunt humøst let leret sand.  
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Fundliste 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 21-05-2012  

X1 Læder Fodtøj af læder (sål, 

overlæader, bes, pløs m.m) 

Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Yngre 

middelalder (1300-tal) 

A47 

X2 Træ Fad Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Yngre 

middelalder (1300-tal) 

A50 

X3 Læder Fodtøj af læder (sål, 

overlæader, bes, pløs m.m) 

Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Yngre 

middelalder (1300-tal) 

A50 

X4 Bly/tin Plombe Yngre middelalder (1500-tal)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A99 

X5 Kobberlegering Beholder Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A103 

X6 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt, Hvid Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A99 

X7 Kobberlegering Knapper Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nutid A101 

X8 Sølv Tråd Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A100 

X9 Kobberlegering Kantliste Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A102 

X30 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Middelalder-Nutid Løsfund 

X31 Metal, andet Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X32 Metal, andet Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X33 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Middelalder-Nutid Løsfund 

X34 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Middelalder-Nutid Løsfund 

X35 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X36 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X37 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X38 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X39 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X40 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X41 Kobberlegering Affald Middelalder-Nutid Løsfund 

X42 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X43 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X44 Kobberlegering Personligt, remendebeslag Middelalder-Middelalder Løsfund 

X45 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X46 Bly/tin Sprosse Middelalder-Nutid A11 

X47 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Middelalder-Nutid A13 

X48 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid A6 
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X49 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Middelalder-Nutid Løsfund 

X50 Kobberlegering Personligt, dragtnål Middelalder-Nutid A107 

X51 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X52 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X53 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X54 Kobberlegering Personligt, remspænde Middelalder-Nutid Løsfund 

X55 Kobberlegering Personligt, art: rembeslag Middelalder-Nutid Løsfund 

X56 Kobberlegering Spore Middelalder-Nutid Løsfund 

X57 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Middelalder-Nutid Løsfund 

X58 Kobberlegering Hægte/Malle Middelalder-Nutid A6 

X59 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nutid Løsfund 

X60 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X61 Kobberlegering Håndtag Middelalder-Nutid Løsfund 

X62 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Nyere tid (1661 - )-Nutid Løsfund 

X63 Kobberlegering Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X64 Kobberlegering Betalingsmiddel, mønt Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Nutid Løsfund 

X65 Jern Ubestemt Middelalder-Nutid Løsfund 

X66 Kobberlegering Personligt, dragtnål Middelalder-Nutid A108 

X67 Læder Affald af læder Middelalder-Middelalder A6 

X68 Læder Affald af læder Middelalder-Middelalder A6 

X69 Læder Affald af læder Middelalder-Middelalder A50 

X70 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, randskår 

Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Yngre 

middelalder (1300-tal) 

A50 

X71 Træ Stavbæger Middelalder-Middelalder A6 

X72 Træ Træ Middelalder-Middelalder A6 

X73 Keramik/historisk 

tid 

Gråvare, randskår Middelalder-Middelalder A76 

X74 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kande eller 

gryde), tørglasur, bugskår 

Middelalder-Middelalder A76 

X75 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A6 

X76 Jern Affald Middelalder-Middelalder A124 

X77 Bygningskeramik Formpressede kakler Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A124 

X78 Jern Affald Middelalder-Middelalder A21 

X79 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A21 

X80 Træ Affald Middelalder-Middelalder A50 

X81 Træ Affald Middelalder-Middelalder A6 

X82 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A6 

X83 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bugskår 

Middelalder-Middelalder A6 

X84 Botanisk Hasselnød Middelalder-Middelalder A50 
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materiale 

X85 Keramik/historisk 

tid 

Stentøj, bugskår Middelalder-Middelalder Løsfund 

X86 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A95 

X87 Keramik/historisk 

tid 

Gråvare, bundskår Middelalder-Middelalder A95 

X88 Bygningskeramik Teglfragmenter Middelalder-Middelalder A3 

X89 Jern Affad Middelalder-Middelalder A3 

X90 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A6 

X91 Knogle/tak/tand Affalt Middelalder-Middelalder A3 

X92 Jern Vindueshaspe Middelalder-Middelalder A6 

X93 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bundskår 

Middelalder-Middelalder Løsfund 

X94 Keramik/historisk 

tid 

Gråvare, bugskår Middelalder-Middelalder Løsfund 

X95 Bly/tin Musketkugle Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Nyere tid (1661 - ) 

Løsfund 

X96 Kobberlegering Nitte Middelalder-Nyere tid (1661 - ) Løsfund 

X97 Kobberlegering Blik Middelalder-Nyere tid (1661 - ) Løsfund 

X98 Kobberlegering Affald Middelalder-Nyere tid (1661 - ) Løsfund 

X99 Kobberlegering Snørreende Middelalder-Middelalder Løsfund 

X100 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bugskår 

Ældre Middelalder (1066 - 1300)-Yngre 

middelalder (1300-tal) 

A21 

X101 Kobberlegering Affald Middelalder-Middelalder A21 

X102 Kobberlegering Affald Middelalder-Middelalder A5 

X103 Træ Trækul Udateret-Udateret A5 

X104 Kobberlegering Affald Middelalder-Middelalder A5 

X105 Træ Affald Middelalder-Middelalder A5 

X106 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Middelalder-Middelalder A5 

X107 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A14 

X108 Jern Hestesko Middelalder-Middelalder A79 

X109 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A41 

X110 Jern Affad Middelalder-Middelalder A41 

X111 Kobberlegering Affald Middelalder-Middelalder A6 

X112 Læder Affald af læder Middelalder-Middelalder A6 

X113 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A5 

X114 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Middelalder A50 

X115 Bygningskeramik Tegl, munkesten Middelalder-Middelalder A50 

X116 Træ Bearbejdet Middelalder-Middelalder A50 
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X117 Træ Stavbæger Middelalder-Middelalder A50 

X118 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A132 

X119 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A132 

X120 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A103 

X121 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A103 

X122 Jern Søm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A103 

X123 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A103 

X124 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A106 

X125 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A118 

X126 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A118 

X127 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A102 

X128 Træ Kiste Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A102 

X129 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A113 

X130 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A113 

X131 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A115 

X132 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A115 

X133 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A128 

X134 Jern Søm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A128 

X135 Jern Hægter/Maller Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A128 

X136 Kobberlegering knappenåle Middelalder-Efterreformatorisk tid A128 
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(1536-1660) 

X137 Kobberlegering Blomst Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A128 

X138 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods (hornmalet) 

vådglasur, bugskår 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A115 

X139 Jern Kistebeslag Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A115 

X140 Knogle/tak/tand Affald Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A105 

X141 Glas Glas, uspecificeret Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A105 

X142 Jern Kistesøm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A105 

X143 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A105 

X144 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bundskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A105 

X145 Keramik/historisk 

tid 

Rødgods, Lysestage Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A105 

X146 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A105 

X147 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A119 

X148 Jern Kistesøm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A119 

X149 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A116 

X150 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A117 

X151 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A109 

X152 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A109 

X153 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A109 

X154 Jern Kistesøm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A109 

X155 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A114 

X156 Jern Kistesøm Middelalder-Efterreformatorisk tid A110 
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(1536-1660) 

X157 Glas Glas, uspecificeret Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A110 

X158 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bugskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A110 

X159 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A110 

X160 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A135 

X161 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A101 

X162 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A101 

X163 Jern Kistesøm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A101 

X164 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A100 

X165 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A134 

X166 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A130 

X167 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A108 

X168 Keramik/historisk 

tid 

Ældre rødgods (kandeskår), 

tørglasur, bugskår 

Middelalder-Middelalder A108 

X169 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A107 

X170 Læder Affald af læder Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A107 

X171 Jern Kistesøm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A107 

X172 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A111 

X173 Jern Kistesøm Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A102 

X174 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods (hornmalet) 

vådglasur, randskår 

Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A102 

X175 Zoologisk 

materiale 

Menneskeknogler Middelalder-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

A104 

X176 Glas Glas, uspecificeret Efterreformatorisk tid (1536-1660)- A123 
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Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

X177 Keramik/historisk 

tid 

Yngre rødgods, 

(stjertpottegods) vådglasur, 

bugskår 

Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A123 

X178 Keramik/historisk 

tid 

Fajance, bugskår Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A123 

X179 Keramik/historisk 

tid 

Kridtpibe Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A123 

X180 Bly/tin Ske Efterreformatorisk tid (1536-1660)-

Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

A123 
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Fundbeskrivelse 

Kampagne: 21-05-2012 

 

X1 

Ældre Middelalder (1100-tal)-Yngre middelalder (1300-tal) 

Flere store stykker læder hovedsaligt fra sko og støvler. Blandt stykkerne er lister eller bes, kantbånd, 

overlæder, støvleskaft og såler. Alle sko dateres til tidlig- og højmiddelalder.  

Anlæg: A47 

 

X2 

Ældre Middelalder (1100-tal)-Yngre middelalder (1300-tal) 

Fragment af randen af et træfad. Fadet var drejet og på randen var en ornamentik af skråstillede streger. 

Anlæg: A50 

 

X3 

Ældre Middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1300-tal) 

To stykker læder. Det ene stykke er venstre side af et støvleskaft med snørehuller. Det andet stykke er et 

kantstykke med ornamentik af indpresset firkanter langs kanten. Dateres til 1300-tallet. 

Tegninger:  

Foto:  

Anlæg: A50 

Fund:  

 

X4 

Yngre middelalder (1500-tal)-Efterreformatorisk tid (1660) 

Blyplombe. Der er ingen synlige mærker på plumben, der dog dateres til senmiddelalderen eller 

renæssancen.  

Anlæg: A99 

 

X5 

Middelalder-Efterreformatorisk tid (1300-1660) 

Lille beholder.  De to kapsler i beholderen er primært lavet af kobber, mens materialet inde i beholderen er 

98 % zink. Måske har den lille beholder været en sminkedåse med zinkhvidt, det tidligere blev brugt til sminke.  

Anlæg: A103 

 

X6 

Efterreformatorisk tid (1536)-Efterreformatorisk tid (1660) 

En meget velbevaret Christian d.4. mønt. Mønten er en Hvid fra 1602.  

Anlæg: A99 
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X7 

Efterreformatorisk tid (1536)- Nutid (1804) 

Knapper fundet i Grav 25. Der er fundet en knap med en firbladet blomst. Motivet er meget normalt i 1700-

tallet. Knappen er lavet af 2,5 % jern, 0,4 % nikkel, 56,5 % Kobber, 14,5 % zink, 9,2 % bly og 15,5 % tin samt 1 % 

andet. Knappen er den eneste af denne type blandt fundet. Der er desuden fundet 6 kobberknapper. På disse 

knapper er der bevaret textil i form af uld og læder samt en fjer. Knapperne har formentlig også haft textil på 

oversiden. Metalsammensætningen var 1,7 % jern, 0,5 % nikkel, 68,3 % kobber, 6,3 % zink, 16,3 % bly, 5,5 % tin og 

1,5 % antimon. De syv knapper er alle fundet ved bæknet og et stykke op ad maven. Det formodes derfor at 

knapperne har siddet i en form for vest eller jakke.    

Anlæg: A101 

 

X8 

Efterreformatorisk tid (1536)-Efterreformatorisk tid (1660) 

Små fine stykker sølvtråd. I mikroskop kan det ses at sølvet er lavet som en flad tråd der så har været 

omviklet en silketråd. Sølvet blev fundet på bagsiden af et kranie af en ældre kvinde og formodes at have 

indgået i en dekoration/broderi på en kyse eller hovedtøj. 

Anlæg: A100 

 

X9 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1660) 

Kobberliste med 2 bevaret nittehuller. Fundet i gravfylden til grav 5. 

Anlæg: A102 

 

X33 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Løsfund fra den opgravede jord fra Ringstedgade. Meget korroderet mønt. Det har ikke været muligt at 

daterer mønten. 

Anlæg: Løsfund 

 

X34 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X35 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 
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X36 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X37 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X38 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X39 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X40 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X41 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Støbeaffald. Fundet med detektor i jorddepot, med det opgravede jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X42 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 
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X43 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, med det 

opgravede jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X44 

Middelalder (1100) – Middelalder (1400) 

Løsfund fra opgravet jord i Ringstedgade.  Der er tale om bagsiden til et lille remendebeslag, med bølget 

kant.  Der er fire nittehuller i beslaget.  

Anlæg: Løsfund 

 

X45 

Nutid (1900-1950) 

Moderne affald. 

Anlæg: Løsfund 

 

X46 

Middelalder (1250)- Nutid (1800) 

Lille fragment af en blysprosse fra et vindue. 

Anlæg: A11 

 

X47 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Mønt af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede jord fra 

Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X48 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X49 

Middelalder (1300)- Nutid (1804) 

Mønt fundet i kirkegårdsjorden i 4-10 meter fra kirkegårdsmuren ved Helligåndshuset. Mønten kunne ikke 

bestemmes.  

Anlæg: Løsfund 
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X50 

Middelalder (1300)- Nutid (1804) 

Forsølvet knappenål fra grav 21, der har været brugt til at fæstne ligklæder.  

Anlæg: A107 

 

X51 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X52 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X53 

Middelalder (1100)- Nutid (1950) 

Ubestemt genstand af kobber, der er meget korroderet. Fundet ved afrensning af profil 7. 

Anlæg: Løsfund 

 

X54 

Middelalder (1100)- Nutid (1850) 

Remspænde. Fundet med detektor i jorddepot, med det opgravede jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X55 

Middelalder (1100)- Nutid (1850) 

Lille rembeslag med to nittehuller. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X56 

Middelalder (1100)- Nutid (1850) 

8 takket spore med firkantet hul i midten. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede jord fra 

Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X57 

Middelalder (1100)-Nutid (1800) 

Ubestemt kobbermønt. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 
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X58 

Middelalder (1100) – Nutid (1800) 

Trekantet hægte lavet i bronzeblik. Der har oprindelig været tre gennemboringer i hægten til fastsyning i 

tøjet. Hægten er knækket ved de bagerste to gennemboringer. Hægten er fundet i profil 3. 

Anlæg: A6 

 

X59 

Middelalder (1100)- Nutid (1800) 

Ubestemt kobbermønt. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X60 

Middelalder (1100)- Nutid (1800) 

Ubestemt genstand af kobber, der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X61 

Middelalder (1100)-Nutid (1800) 

Håndtag af bronze? Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X62 

Nyere tid (1661)- Nutid (1971) 

Dansk 1 øre. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede jord fra Ringstedgade.  

Tegninger:  

Anlæg: Løsfund 

 

X64 

Efterreformatorisk tid (1536)- Nutid (1900) 

Skilling - Måske en 2 skilling.  

Anlæg: Løsfund 

 

X65 

Middelalder (1100)- Nutid (1800) 

Ubestemte genstande af jern, der er meget korroderet. Fundet med detektor i jorddepot, i det opgravede 

jord fra Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 
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X66 

Middelalder (1300) – Nyere tid (1804) 

Lille forsølvet knappenål fundet i grav 20. 

Anlæg: A108 

 

X67 

Middelalder (1100) – Middelalder (1300) 

Små læderstumper. 

Anlæg: A6 

 

X68 

Middelalder (1100) – Middelalder (1300) 

Lædersål med syhuller fundet i A6 i prøvehul 1. 

Anlæg: A6 

 

X69 

Middelalder (1100) – Middelalder (1300) 

Små fragmenter af læder fra sko og andre læderprodukter. 

Anlæg: A50 

 

X70 

Ældre Middelalder (1100)- Yngre middelalder (1300-tal) 

Randskår fra en udvendigt blyglaseret kande med lågfals. Skåret er af rødgods med tørglaseret med en grøn 

glasur. Godset er fint magret og ½ cm tykt. Randen er kantet og med lågfals, der på den inderste kantrand er 

dekoreret med skråstreger. Der anes drejeriller på skårets yderside gennem glasuren. Skårets inderside 

rummer også glasur, dette er dog kun partielt. Skåret er fundet i kulturlaget A 50 i Ringstedgade ved 

Helligåndshuset og dateres til anden halvdel af 1200-tallet.  

Anlæg: A50 

 

X71 

Middelalder (1100) – Middelalder (1300) 

Et fragment af en stav fra et stavbæger. Staven målte 3,5x2,3 cm men er ikke intakt. Staven er fundet i 

kulturlaget A6 ved udgravningen af profil 6, grøft 1 ud for Ringstedgade 6.  

Anlæg: A6 

 

X72 

Middelalder (1100) – Middelalder (1300) 

Fire mindre stykke træ. Det ene har skæremærker. Træstykkerne betragtes som affald i kulturlag A6. 

Stykkerne er fundet i forbindelse med udgravningen ved profil 6, grøft 1 ved Ringstedgade 6 (nordlige del).  

Anlæg: A6 
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X73 

Middelalder (1250) – Middelalder (1400) 

2 skår af yngre grågods der dateres til 1300-tallet. Det ene skår er et randskår med udvendige drejeriller på 

bugens øverste del og på begge sider på randen. Randen er ret afsluttet og let udad bøjet. Godset er fint 

magret og hårdt brændt. Der er ikke spor af glasur og karet har været anvendt som kogekar. Det andet skår 

er et bugskår uden synlige drejeriller. Skåret er mørkt næsten glittet på indersiden og lysegrå på ydersiden. 

Magringen er fin men let flaget. Der er ikke spor af ildpåvirkning på ydersiden og skåret har måske været del 

af et drikkekar. 

Anlæg: A76 

 

X74 

Middelalder (1250) – Middelalder (1350) 

1 bugskår af kande eller kar men partiel indvendig blyglasur. Skåret dateres ti 1300-tallet. Skåret er af ældre 

rødgods med udvendige drejeriller. Udvendigt er skåret en smule sodet. Indvendigt er skåret partielt glaseret 

med en klar tørglasur. Glaseringen virker ikke forsætligt. Skåret tolkes som kande eller gryde.  

Anlæg: A76 

 

X75 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

To kæber, samt et fragment af en kæbe fra køer. Knoglerne er fundet i A6 i profil 6 ved Ringstedgade 6. 

Anlæg: A6 

 

X76 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

Et stykke korroderet jern fundet i murfundamentet. Jernet formodes at være en halv jernkrampe der har 

været brugt til at stabilisere muren og har fikseret stenene. Krampen er fotograferet og kasseret.  

Anlæg: A124 

 

X77 

Efterreformatorisk tid (1536)-Efterreformatorisk tid (1660) 

Grønglaseret kakkelfragment. Fragmentet kommer fra kanten af kaklen og den eneste synlige dekoration er 

tre parallelle linjer. Kaklen dateres til slutningen af 1500-tallet. 

Anlæg: A124 

 

X78 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Klumper af jernaffald der er korroderet jern smidt i gadebelægningen. Jernet er smidt på affald, men at det 

netop er smidt i gadebelægningen tolkes som forsætligt, da de korroderede dele har været med til at gøre 

belægningen stabil. I det korroderede jern ses også stumper af træ, sand og knogler.  Klumperne er 

fotograferet og kasseret.  

Anlæg: A21 
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X79 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Forskellige dyreknogler, smidt som affald i belægningen/kulturlaget A 21. Alle de indsamlede knogler 

stammer fra køer. Blandt knoglerne er 3 stejler, tre fodrødder, et tåled, en kæbe og nogle mindre 

ubestemmelige knoglefragmenter. Alle knogledelene har slidmærker fra den færdsel der har været på steder. 

Anlæg: A21 

 

X80 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Forskellige typer af affaldstræ aflejret i det tykke kulturlag A50. Træstykkerne bestod bl.a. af kviste og mindre 

træfragmenter med skæremærker. +60 stk. Kun dele af træstykkerne blev indsamlet. Træet blev fotograferet 

og kasseret.   

Anlæg: A50 

 

X81 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Små fragmenter af træ bevaret i kulturlaget A6 i prøvehul 1, profil 1 ved Ringstedgade 8. Træet betragtes som 

affald og på enkelte af stykkerne er der spor af bearbejdning, men ingen egentlige redskabsdele.  

Anlæg: A6 

 

X82 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Dyreknogler af større firbenede dyr. Knoglerne er smidt som affald i kulturlaget A6. Der ses en del 

friktionsmærker på knoglerne der vidner om slid og kørsel på laget hvori knoglerne har ligget. 

Anlæg: A6 

 

X83 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Bugskår fra kande af ældre rødgods med udvendig tørglasur. Glasuren har været klar. Der er bevaret kanten 

af noget af den dekoration som har været på kanden i form af et skæl eller blad lavet som en plastisk 

dekoration med en jernoxidglasur. Skåret dateres til 1225-1300. 

Anlæg: A6 

 

X84 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

En halv hasselnøddeskal. 

Anlæg: A50 
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X85 

Middelalder (1300) – Middelalder (1500) 

Et bugskår af Siegburgstentøj formentlig fra en stob. Skåret dateres til 1300-1500-tallet. Løsfund fra grøft 2 i 

Ringstedgade.  

Anlæg: Løsfund 

 

X86 

Middelalder (1250) – Middelalder (1350) 

To fodrodsknogler. Knoglerne er smidt som affald i et kulturlag. 

Anlæg: A95 

 

X87 

Middelalder (1250) – Middelalder (1350) 

Fragment af bundskår af grågods. Fragmentet har ligget tæt ved noget jern der er korroderet og har smittet 

af på keramikken. Skåret er fint magret og der kan ikke umiddelbart ses en struktur. Skåret kunne være en 

kande af næstenstentøj og dateres 1250-1350. 

Anlæg: A95 

 

X88 

Middelalder (1250) – Middelalder (1300) 

Mindre fragment af tegl eller keramik. Fragmentet måler 2x2,5 cm og er 0,8 cm tykt. Magringen er en smule 

flaget. 

Anlæg: A3 

 

X89 

Middelalder (1250) – Middelalder (1300) 

Krampe af jern der er meget korroderet. Fundet i prøvehul 2 ved Ringstedgade 14A. Krampen er fotograferet 

og kasseret.  

Anlæg: A3 

 

X90 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

7 dyreknogler fundet i kulturlaget A6 ved ringstedgade 10. 2 fodrodsknogler fra køer, 1 underforben fra en 

hund, kæbefragment fra en ged eller et får, fragmenter af to ribben fra ko eller gris samt et ubestemmeligt 

benfragment. Alle knoglerne er meget slidte af den transport der har været på A6.  

Anlæg: A6 

 

X91 

Middelalder (1250) – Middelalder (1300) 

Del af kæbe med tænder fra en ung gris.  

Anlæg: A3 
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X92 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Vindueshaspe af jern med mange fine detaljer. Længden er 15 cm.  

Anlæg: A6 

 

X93 

Middelalder (1250) – Middelalder (1350) 

Keramikfragment af ældre rødgods fra udvendig blyglaseret kande. Fragmentet er fra nær bunden og der er 

et fingerindtryk bevaret. Glaseringen er lavet med tørglasur og kanden dateres til 1250 til 1350.   Fragmentet 

er et løsfund fra jorddepotet af det jord der er blevet kørt væk fra Grøft 1 og 2.  

Anlæg: Løsfund 

 

X94 

Middelalder (1200) – Middelalder (1350) 

Et bugskår af yngre grågods.   Løsfund fra jorddepotet af det jord der er blevet kørt væk fra Grøft 1 og 2.  

Anlæg: Løsfund 

 

X95 

Efterreformatorisk tid (1536)- Nyere tid (1661) 

To musketkugler af bly. Den ene affyret og derved trykket. Den anden er endnu entakt.  Løsfund fra 

jorddepotet af det jord der er blevet kørt væk fra Grøft 1 og 2.  

Anlæg: Løsfund 

 

X96 

Middelalder (1500)- Nyere tid (1800) 

Lille nitte i bronze.   Løsfund fra jorddepotet af det jord der er blevet kørt væk fra Grøft 1 og 2.    

Anlæg: Løsfund 

 

X97 

Middelalder (1300)- Nyere tid (1700) 

To små fragmenter af bronzeblik.  Løsfund fra jorddepotet af det jord der er blevet kørt væk fra Grøft 1 og 2.    

Anlæg: Løsfund 

 

X98 

Middelalder (1300) - Nyere tid (1700) 

Forskellige fragmenter af korroderet kobberlegering. Alle ubestemmeige.  Løsfund fra jorddepotet af det 

jord der er blevet kørt væk fra Grøft 1 og 2.    

Anlæg: Løsfund 
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X99 

Middelalder (1200) – Middelalder (1550) 

Ombukket bronzeblik der formentlig har fungeret som snøreende.  Løsfund fra jorddepotet af det jord der er 

blevet kørt væk fra Grøft 1 og 2.    

Anlæg: Løsfund 

 

X100 

Ældre Middelalder (1250) - Yngre middelalder (1300-tal) 

Et bugskår fra lille udvendigglaseret kande. Skåret er af rødgods og har udvendig tørglasur og er dekoreret 

med drejeriller. Skåret dateres til 1250-1300. 

Anlæg: A21 

 

X101 

Ældre Middelalder (1200) - Yngre middelalder (1300-tal) 

Tre små fragmenter af korroderet kobberlegering. Fragmenterne er formentlig deponeret som affald. 

Anlæg: A21 

 

X102 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

Et lille fragment af korroderet kobberlegering. Fragmentet er formentlig deponeret som affald. Affaldet er 

fundet i A5, grøft 1. 

Anlæg: A5 

 

X103 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

Et mindre stykke trækul. Fundet i kulturlaget A5 i prøvehul 1. 

Anlæg: A5 

 

X104 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

To fragmenter af korroderet kobberlegering og jern. Fragmenterne er formentlig deponeret som affald. 

Fundet i A5, grøft 1. 

Anlæg: A5 

 

X105 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

Fem fragmenter af træ, både bearbejdet stykker og fragmenter af kviste. Fundet i A5, grøft 1. 

Anlæg: A5 
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X106 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

Et skår af yngre rødgods med indvendig klar vådglasur. I glasuren er enkelte prikker af grøn glasur fra en eller 

anden form for kobberlegering.  

Skåret er et bugskår fra en gryde eller potte og dateres til 1400-1500-tallet. 

Anlæg: A5 

 

X107 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Dyreknogler fra større firbenet dyr.  

Anlæg: A14 

 

X108 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

Korroderet hestesko.  

Anlæg: A79 

 

X109 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Knogler fra større firbenede dyr. På knoglerne er der friktionsspor fra færdsel på det lag knoglerne har været 

deponeret i.  

Der er desuden et lille stykke tak, dog uden spor af bearbejdning. 

Anlæg: A41 

 

X110 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

To store klumper af korroderet jern og div. affald.  

Klumperne er fotograferet og kasseret. 

Anlæg: A41 

 

X111 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Et lille fragment af kobberlegering. 

Anlæg: A6 

 

X112 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Små fragmenter af læderaffald.  

Anlæg: A6 
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X113 

Middelalder (1200) – Middelalder (1500) 

Dyreknogler som er deponeret som affald i kulturlaget A5. Der er en overvægt af hornstejler og 

fodrodsknogler. Knoglerne er fyldt med friktionsmærker fra den færdsel der er sket på laget hvor i knoglerne 

er blevet deponeret. På flere af knoglerne er der desuden spor af metalrester der også har ligget i affaldet. 

Anlæg: A5 

 

X114 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Dyreknogler som er deponeret som affald i kulturlaget A5. Der er en overvægt af hornstejler og 

fodrodsknogler. Knoglerne er fyldt med friktionsmærker fra den færdsel der er sket på laget hvor i knoglerne 

er blevet deponeret. På flere af knoglerne er der desuden spor af metalrester der også har ligget i affaldet. 

Anlæg: A50 

 

X115 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Fragmenter af munkesten.  Fotograferet og kasseret. 

Anlæg: A50 

 

X116 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

Flere mindre fragmenter af bearbejdet træ formet som kiler. Træet er deponeret i lag A50 som affald. 

Anlæg: A50 

 

X117 

Middelalder (1200) – Middelalder (1300) 

To stave til et stavbæger. 

Anlæg: A50 

 

X118 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1700) 

To humane tåknogler fra et voksent individ.  Grav 27.  

Et af to individer i grav. 

Anlæg: A132 

 

X119 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Dele af et kranie, et ribben og et skinneben fra et ungt individ (Barn 2-4 år).  Grav 27.  

Et af to individer i grav. 

Anlæg: A132 
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X120 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Dele af et humant skelet af et voksent individ.  Knoglerne synes redeponeret, men dele af individet har ikke 

været nedbrudt ved flytningen. Højre underben og fod har været mere eller mindre sammenhængende. 

Desuden er to ryghvirvler, et ribben og dele af venstre side af kæben bevaret.  

Anlæg: A103 

 

X121 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Dele af et skelet fra et humant individ (Barn 5-7 år). Skelettet er blevet redeponeret i grav 2 sammen med 

X120.  

Af barnet blev der fundet 4 ribben, dele af underarm og skinneben, epifysen fra lårbenet, kæben samt dele af 

hoften. I kæben var de to hjørnetænder på vej frem mens fortænder og kindtænder endnu var i kæben. 

Anlæg: A103 

 

X122 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

6 kistesøm fundet i grav 2.  

Anlæg: A103 

 

X123 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1600) 

14 skår af yngre rødgods fundet i gravfylden til grav 2.  

Anlæg: A103 

 

X124 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Dele af et humant skelet fra et voksent individ. Kun brystkassen var bevaret.  

Anlæg: A106 

 

X125 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Humant skelet, hvor kun dele af venstre underben samt dele af lårbenet var bevaret.  Individet har formentlig 

været en teenager. 

Anlæg: A118 

 

X126 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Bugskår af yngre rødgods med indvendig glasur og udvendige drejeriller.  

Fundet i gravfylden til A118. 

Anlæg: A118 
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X127 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Venstre side af humant skelet. Voksen.  På flere af knoglerne sås grønne farvninger formentlig fra de 

knappenåle der har holdt ligklædet. Der blev desuden fundet rester af trækisten (X128). 

Anlæg: A102 

 

X128 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Små fragmenter fra den trækiste hvori X127 har været gravlagt. 

Anlæg: A102 

 

X129 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Venstre side af et humant skelet.  Ben, arm, hofte og dele af kraniet er bevaret. Individet er en voksen mand.  

Anlæg: A113 

 

X130 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Fragmenter af keramik fra en stjertpotte af yngre rødgods. Fundet i gravfylden til Grav 8, A113. 

Anlæg: A113 

 

X131 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Venstre overkrop af et humant skelet. Skelettet stammer fra et barn 6-10 år.   

Af skelettet er venstre overarm, skulderblad, ribben, brystben og nogle halshvirvler bevaret. 

Anlæg: A115 

 

X132 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Løsfund fra Grav 10, A115.  

To kraveben og en knæskal. Fundet i gravfylden. 

Anlæg: A115 

 

X133 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Humant skelet af en teenager, 15-19 år.  Visdomstænderne er på vej frem og epifyserne er næsten vokset på. 

Det meste af højre side var bevaret.  Skelettet var meget fragmenteret og der ses grønfarvninger flere steder 

på knoglerne fra de knappenåle der har fæstnet ligklædet.   

At dømme ud fra gravgaver er skelettet en pige og begravet i renæssancen. 

Anlæg: A128 
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X134 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Fem kistesøm der er en anelse korroderet. Hvor jernet er korroderet er der bevaret træ fra kisten. 

Anlæg: A128 

 

X135 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Fire små hægter og maller, 2 af hver.  De er lavet af jern og fundet nær brystet på skelet X133.  

De formodes at have holdt kjolen sammen ved brystet. 

Anlæg: A128 

 

X136 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

To forsølvede knappenåle i kobberlegering.  De er begge fundet ved hovedet og på den ene er der en smule 

læder og hår bevaret. Nålene formodes at have holdt en kyse på plads.  

Anlæg: A128 

 

X137 

Middelalder (1500) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Små tråde af kobberlegering. Nogle af trådene er snoet mens andre er tykke. Udover trådene er der bevaret 

små stykker af organisk materiale i form af to blomsterblade (Kronblade) og rester af noget læderbånd. 

Samlet tolkes fundet som en kunstig blomst.  I renæssancen og 1700-tallet var det normalt at unge jomfruer 

fik en sådan blomst med i graven.  

Denne er dog meget simpelt udført og tolkes som en fattigmandsudgave.  

Anlæg: A128 

 

X138 

Middelalder (1500) - Efterreformatorisk tid (1800) 

To stykker keramik af yngre rødgods. Det ene stammer fra et hornbemalet fad med en gullig hornbemaling. 

Det andet er fra en stjertpotte.  

Anlæg: A115 

 

X139 

Middelalder (1500) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Kistebeslag formet som en sløjfe. På indersiden er der spor af de søm beslaget har været fæstnet med.  

Anlæg: A115 

 

X140 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

En tand fra en gris? Tanden er fundet i gravfylden til grav 3. 

Anlæg: A105 
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X141 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Et skår af tykt glas fra et fad eller flaske.  Glasset er brunt. Skåret er fundet i gravfylden til grav 3.  

Anlæg: A105 

 

X142 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Tre kistesøm.  

Anlæg: A105 

 

X143 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Et skår af yngre rødgods med indvendig klar glasur og udvendige drejeriller. Fundet i gravfylden til Grav 3. 

Anlæg: A105 

 

X144 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Skår af ældre rødgods. Måske gråvare. På indersiden er der små pletter af tørglasur.  

Anlæg: A105 

 

X145 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Bund af lysestage i yngre rødgods. 

Anlæg: A105 

 

X146 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Humane knogler fra minimum fire individer.  

Der er fundet Kraniedele fra tre individer. Fra to voksne mænd, den ene 25-40 år, den anden 20-30 år samt 

dele af et 5-7årig barn.  Den ældste af de to mænd har en fuldstændig sammenvokset kranie. Tænderne er 

meget slidte og har tandsten. De bagerste kindtænder er præget at caries, der er så slem at det må have 

givet voldsomme smerter og betændelse. På toppen af kraniet er der en grøn plet fra den knappenål 

ligklædet har været fæstnet med. 

Den yngste af de to mænd har et sammenvokset kranie men med meget tydelige grater. I overmunden er alle 

tænder fremme og slidte. Meget tyder på at den unge mand har haft blottet tandhalse og voldsom tandsten. 

Der er ingen synlige spor af caries.  Fra de to voksne individer er der også fundet ribben, rørknogler, 

skulderblade, fødder og hænder. Disse har dog ikke kunnet skilles ad. 

Fra det 5-7årige barn er kun dele af overmunden bevaret. Her kan det ses at 6 års tanden er fremme med at 

fortænderne endnu ikke er skiftet. Fra dette individ er der også fundet et skulderblad og en hofte samt nogle 

af rørknoglerne.  

Udover de tre individer er der også enkelte knogler fra et spædbarn. Bl.a. ryghvirvler, og rørknogler. Alle fire 

individer er blevet flyttet fra deres oprindelige begravelsessted, formentlig i forbindelse med begravelsen af 
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A104, Grav 1. Nogle af de fundne knogler kunne måske tilhører X127, A102 eller A112. Knoglerne var lagt meget 

fint i en firkant måske i en trækasse, hvori de var pakket ned.  

Anlæg: A105 

 

X147 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Skulderblad fra et humant skelet. De øvrige dele af graven var forstyrret. 

Anlæg: A119 

 

X148 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Et kistesøm. Blev fundet hvor skulder engang havde været.  

Anlæg: A119 

 

X149 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Meget forstyrret grav hvor kun dele underbenet var bevaret. Højre fod og lægben blev fundet.  Desuden en 

del epifyser og en del af en hofte. Disse kunne dog stamme fra en anden grav, måske X150.   

Anlæg: A116 

 

X150 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Humant kranie fra et barn. Der er mange mærker i kraniet men det er ikke klart og der er tale om vold.  På 

kraniet er der grønne pletter fra de knappenåle der har holdt ligklædet.  Kraniet er gravlagt sekundært. Men 

da gravintensiteten er meget høj på stedet er det uvist hvor den oprindelige grav har været placeret.  I de 

omkringliggende grave er der fundet en del børneknogler.  

Anlæg: A117 

 

X151 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Redeponeret knogler af et voksent individ. Knoglerne har været lagt ned i en lille trækiste.  Af dette individ 

blev der fundet et skinneben, del af et lårben, kæbe og enkelte ryghvirvler. Individet har kun haft få tænder 

tilbage og kæben er vokset sammen flere steder. Udover X151 var der også knogler fra to børn i 

redeponeringen (X152 og X153).  

Anlæg: A109 

 

X152 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Redeponeret knogler af et ca. 2-4årigt barn. Knoglerne har været lagt ned i en lille trækiste.  Af dette individ 

blev der fundet dele af to skinneben, underarm samt en skive til en ryghvirvel.  Udover X152 var der også 

knogler fra to andre individer i redeponeringen (X151 og X153).  

Anlæg: A109 
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X153 

Middelalder-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Redeponeret knogler af et ca. 6 årigt barn. Knogerne har været lagt ned i en lille trækiste.  Af dette individ 

blev der fundet to skindeben, en epifyse, kæbedel samt kranie dele.  Udover X153 var der også knogler fra to 

andre individer i redeponeringen (X151 og X152).  

Anlæg: A109 

 

X154 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Et kistesøm. 

Anlæg: A109 

 

X155 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Venstre side af et voksent individ.  Hofte, ribben, rygsøjle og arm. 

Anlæg: A114 

 

X156 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Et kistesøm.  

Anlæg: A110 

 

X157 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Et skår af vinduesglas. Fundet i gravfylden til A110.  

Anlæg: A110 

 

X158 

Middelalder (1200) - Efterreformatorisk tid (1600) 

Fire skår af udvendig glaserede kande med grøn og klar glasur.  Fundet i gravfylden til A110. 

Anlæg: A110 

 

X159 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Dele af et humant skelet.  Det meste af skelettet lå ind under profilen og vil kunne findes ved fremtidige 

udgravninger.  Kun hofte og lårben blev hjemtaget. 

Anlæg: A110 

 

X160 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Redeponering af minimum 3 individer. De oprindelige grave er formentlig blevet forstyrret af Grav 25, A 101. I 

nedgravningen var rester af flere kraniedele, kæber lårben og ribben.  To af kranierne stammer fra kvinder. 
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Den ene en ældre kvinde. Der er desuden knogler fra en yngre person.  Flere af de tænder der var deponeret 

her havde spor efter caries. 

Anlæg: A135 

 

X161 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Meget velbevaret skelet af en ældre mand.  Rygsøjlen er en smule s-formet. Kraniet var blevet knust af en 

trærod og der manglede 4 nakkehvirvler. Manden har ikke haft mange tænder ved sin død og kæben var 

næsten sammenvokset. I de få tænder der var tilbage var der caries. Sammen med skelettet blev der fundet 

nogle fine knapper X7.  

Anlæg: A101 

 

X162 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

To stykker keramik fra stjertpotter. 

Anlæg: A101 

 

X163 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Fire kistesøm. 

Anlæg: A101 

 

X164 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Kranie og overkrop fra en kvinde. Kraniet var knust, formentlig da grøften blev gravet og maskinen ramte 

skelettet. Skeletter er meget porøse. Kvindens underkrop er forstyrret af Grav 21, A107. Kvindens knogler er 

meget slidte og ryghvirvlerne er timeglasformet.  

Anlæg: A100 

 

X165 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Kranie fra en mand. Kraniet var redeponeret formentlig efter at den oprindelige grav var blevet forstyrret af 

grav 25, A101. Udover kraniet fra den voksne mand lå der også et lille fragment af et kranie fra et barn. 

Anlæg: A134 

 

X166 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Højre side af et humant skelet. Skelettet stammer fra en voksen person.  Skelettet var forstyrret af Grav 21, 

A107 og kraniet skal formentlig findes blandt knoglerne der var redeponeret i Grav 22, A127. Skelettets 

venstre side blev ikke udgravet da dette ind i udgravningsprofilen. Skelettet var meget dårligt bevaret men 

lårbenet kunne måles inden optagning til 45,5 cm.  

Anlæg: A130 
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X167 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Skelet af et barn. Kun Rygsøjle og højre lårben var bevaret. Desuden blev der fundet enkelte ribben.  

Skelettet var forstyrret af grav 21, A107 og måske også af grav 18, A100. 

Graven lå meget højere end de øvrige fundne skeletter. 

Anlæg: A108 

 

X168 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1650) 

Skår af yngre rødgods med udvendige drejeriller.  På det ene skår er der noget af bunden bevaret mens der 

på det andet er en smule glasur på indersiden. 

Anlæg: A108 

 

X169 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Rigtig godt bevaret skelet af en mand, der er begravet som den yngste på stedet. Hele skelettet var bevaret. 

Manden har haft en højde af ca. 160 m og lårbenet målte 43 cm.   

Manden har været begravet i en trækiste med en længde på 170 cm.  Selve nedgravningen til graven målte 

220 cm og har forstyrret rigtig mange grave (Grav 22, A127).  

Alle skeletter der var blevet forstyrret ved nedgravningen var blevet lagt ned hele vejen rundt om kisten og 

danne derfor nu en form for knoglekiste omkring den gravlagte mand. 

Anlæg: A107 

 

X170 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

To små fragmenter af læder.  

Fundet nær skelettet A169.   

Anlæg: A107 

 

X171 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Fem kistesøm. Flere er korroderet så træ fra kisten er bevaret. 

Anlæg: A107 

 

X172 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Højre side af et skelet.  

Skelettet blev kun delvist udgravet, da de øvrige dele lå ind under jordprofien og ikke ville blive berørt af 

anlægsarbejdet. Hjemtaget er højre overarm, ribben og rygsøjle samt højre hofte og lårben. Desuden begge 

skinneben. Skelettet stammer fra en teenager. 

Anlæg: A111 
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X173 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Fire kistesøm. Sømmene var meget korroderet. 

Anlæg: A102 

 

X174 

Middelalder (1500) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Et randskår af et hornbemalet fad.  

Anlæg: A102 

 

X175 

Middelalder (1300) - Efterreformatorisk tid (1800) 

Humant skelet af et voksent individ. Kun venstre side er udgravet da den øvrige del af graven lå ind under 

jorprofilen og ikke blev forstyrret af anlægsarbejdet. Skelettet var meget velbevaret. 

Anlæg: A104 

 

X176 

Efterreformatorisk tid (1536) - Efterreformatorisk tid (1700) 

Skår fra glasfade, flasker og en centerknop fra et vindue. Glasset er af grønt, brunt og klart gals. 

Anlæg: A123 

 

X177 

Efterreformatorisk tid (1536)-Efterreformatorisk tid (1700) 

Keramik af forskelig type fra renæssancen. Der er i alt fundet: Tre stjerter af yngre rødgods, tre grydeben af 

yngre rødgods hvoraf de to kunne være fra samme gryde, et randskår af grågods med kraftig udad bøjet 

rand, to randskår og syv bugskår af yngre rødgods fra stjertpotter og gryder, alle med indvendig klar eller 

brun vådgasur. To skår af stentøj af siegburgtype, det ene en bund det andet fra området ved hanken. Fire 

randskår af yngre rødgods samt et centerstykker med hornbemaling fra fade. Tre skår af den samme 

jydepotte, et fra randen, et fra bygen og et fragment af bunden. Et skår af rødgods med både indvendig og 

udvendig gul glasur. Et skår med indvendig grøn glasur, muligvis fra en kakkel samt et skår med saltglasur af 

en kande fra Frechen.  

Anlæg: A123 

 

X178 

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

To skår af fajance eller porcelæn.  Det ene skår har kun en indvendig hvid tinglasur mens det på den 

udvendige side også har en blå bemaling dels af vandrette streger, dels af noget organisk ornamentik. Det 

andet skår har igen den hvide tinglasur som baggrund med er også bemalet med blå farve på både inder- og 

yderside. På indersiden er motivet organisk mens der på ydersiden er en europæisk dame med en paraply og 

hånden fra en falkoner. Begge personer er i et kinesisk landskab med et kinesisk hus. 

Anlæg: A123 
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Tegningsliste 

 

Tegning Målestok Type Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 21-05-2012 

T1 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T2 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T3 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T4 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T5 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T6 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T7 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T8 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T9 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T10 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T11 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T12 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 
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fladetegning. 

T13 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T14 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T15 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 

T16 1:20 Profiltegning Tegningen indeholder 

både profil- og 

fladetegning. 

13-08-2012 Nanna Holm Bendtsen 
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Fotoliste 

 

Billede Motiv Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 21-05-2012 

1/1 Udgravning omkring fjernvarmerør i 

Grønnegade i forbindelse med nyt stik. 

Set fra øst. 

digitalt foto 13-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/2 Udgravning omkring fjernvarmerør i 

Grønnegade i forbindelse med nyt stik. 

Set fra nordøst. 

digitalt foto 13-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/3 Udgravning omkring fjernvarmerør i 

Grønnegade i forbindelse med nyt stik. 

Set fra sydøst. 

digitalt foto 13-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/4 Ringstedgade før anlægsaebejdet. 

Fotograf står ved Ringstedgade 12. Set fra 

sydvest. 

digitalt foto 18-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/5 Ringstedgade før anlægsaebejdet. 

Fotograf står ved Ringstedgade 12. Set fra 

sydvest. 

digitalt foto 18-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/6 Ringstedgade før anlægsaebejdet. 

Fotograf står ved Ringstedgade 10. Set fra 

Nordøst. 

digitalt foto 18-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/7 Ringstedgade før anlægsaebejdet. 

Fotograf står ved Ringstedgade 10. Set fra 

Nordøst. 

digitalt foto 18-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/8 Gravemaskinen på 7,5 ton fra Arkil der 

skal udfører arbejdet. 

digitalt foto 21-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/9 Minidomper til bortkørsel af jord. digitalt foto 21-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/10 Prøvehul 1 påbegyndes. Ved 

Ringstedgade 10. Set fra sydvest. 

digitalt foto 21-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/11 Randesten A1,2,3 i prøvehul 2 ved 

Ringstedgade 14. Set fra Nordøst. 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/12 Randesten A1,2,3 i prøvehul 2 ved 

Ringstedgade 14. Set fra Nordøst. 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/13 Randesten A1,2,3 i prøvehul 2 ved 

Ringstedgade 14. Set fra Nordøst. 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/14 Randesten A1,2,3 i prøvehul 2 ved 

Ringstedgade 14. Set fra Nordøst. 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/15 Randesten A1,2,3 i prøvehul 2 ved 

Ringstedgade 14. Desusen ses flere af de 

mange ledninger der endnu ligger i 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 



97 
 

gaden. Set fra Nordøst. 

1/16 Kulturlaget A5 og stenlægning i prøvehul 

1. Set fra østsydøst 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/17 Kulturlaget A5 og stenlægning i prøvehul 

1. Set fra nordøst 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/18 Kulturlaget A5 og stenlægning i prøvehul 

1. Set fra nordøst. 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/19 Nærbillede af kulturlag A5. Set fra Sydøst. digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/20 Oversigtsbillede med første del af 

prøvehul 1, inden det blev flyttet. I 

baggrunden den sydlige del af 

Ringstedgade 8 og Ringstedgade 10. Set 

fra nord. 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/21 Oversigtsbillede med første del af 

prøvehul 1, inden det blev flyttet. I 

baggrunden den sydlige del af 

Ringstedgade 8 og Ringstedgade 10. Set 

fra nord. 

digitalt foto 22-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/22 Udvidelse af prøvehul 1 mod vest. Set fra 

østnordøst. 

digitalt foto 23-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/23 Gravemaskine ved prøvehul 1. Set fra 

nord. 

digitalt foto 23-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/24 Prøvehul 1. Den mørke jord er bunden af 

A6. I flade begynder A16 at komme til 

syne i form af småsten og knogler. Set fra 

vest. 

digitalt foto 23-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/25 Profil 1 i prøvehul. Fra toppe og ned A10, 

A13, A5, A7, A6 og A16. Set fra nordøst.  

digitalt foto 23-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/26 Profil 1 i prøvehul. Fra toppe og ned A10, 

A13, A5, A7, A6 og A16. Set fra Nordøst.  

digitalt foto 23-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/27 Profil 1 i prøvehul. Fra toppe og ned A10, 

A13, A5, A7, A6 og A16. Set fra nordøst.  

digitalt foto 23-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/28 Profil 1 i prøvehul. Fra toppe og ned A10, 

A13, A5, A7, A6 og A16. Set fra nordøst.  

digitalt foto 23-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/29 Profil 2 i grøften til regnvandsledningen. I 

profilen ses fra toppen og ned, A8, A9, 

A10, A12, A13, A14, A15 og A6. Set fra 

sydøst. 

digitalt foto 24-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/30 Arbejdsbillede af brønd ved Ringstedgade 

8. Set fra øst. 

digitalt foto 24-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/31 Profil 2 i grøften til regnvandsledningen. I digitalt foto 24-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 
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profilen ses fra toppen og ned, A8, A9, 

A10, A12, A13, A14, A15 og A6. Set fra 

sydøst. 

1/32 Profil 2 i grøften til regnvandsledningen. I 

profilen ses fra toppen og ned, A8, A9, 

A10, A12, A13, A14, A15 og A6. Set fra 

sydøst. 

digitalt foto 24-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/33 Arbejdsbillede ved regnvandsbrønden ud 

for Ringstedgade 8. Set fra nordøst. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/34 Arbejdsbillede ved regnvandsbrønden ud 

for Ringstedgade 8. Set fra nordøst. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/35 Arbejdsbillede af grøften til 

regnvandsledningen. Set fra nordøst. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/36 Profil 4 i grøften til regnvandsledningen. 

Set fra nordvest. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/37 Profil 4 i grøften til regnvandsledningen. 

Set fra nordvest. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/38 Profil 3 i grøften til regnvandsledningen. I 

profilen ses A8, A9, A10, A11, A12, A17, A15, 

A6 og A16. Set fra nordøst. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/39 Profil 3 i grøften til regnvandsledningen. I 

profilen ses A8, A9, A10, A11, A12, A17, A15, 

A6 og A16. Set fra nordøst. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/40 Profil 3 i grøften til regnvandsledningen. I 

profilen ses A8, A9, A10, A11, A12, A17, A15, 

A6 og A16. Set fra nordøst. 

digitalt foto 25-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/41 Arbejdsbillede af anlægsarbejdet ved 

regnvandsledningen. I baggrunden ses 

profil 3 og detekterfører Peter Henriksen. 

Set fra nordøst. 

digitalt foto 29-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/42 Arbejdsbillede af anlægsarbejdet ved 

regnvandsledningen. I baggrunden ses 

profil 3 og detekter fører Peter Henriksen. 

Set fra nordøst. 

digitalt foto 29-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/43 Arbejdsbillede af anlægsarbejdet ved 

regnvandsledningen. I baggrunden ses 

profil 3 og detekter fører Peter Henriksen. 

Set fra nordøst. 

digitalt foto 29-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/44 Profil 6 med brolægningen A18. Set fra 

sydøst. 

digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/45 Arbejdsbillede med udgravningen ved digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 
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Profil 6. Set fra nordøst. 

1/46 Profil 6 med brolægningen A18. Set fra 

sydøst. 

digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/47 Profil 6 med brolægningen A18. Set fra 

sydøst. 

digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/48 Profil 6 med brolægningen A18. Set fra 

sydvest. 

digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/49 Profil 6 med brolægningen A18. Set fra 

Sydøst. 

digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/50 Profil 6. Fra oven og ned ses A8, A10, A13, 

A5, A18, A7, A6, og A16. Set fra nordøst. 

digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/51 Profil 6. Fra oven og ned ses A8, A10, A13, 

A5, A18, A7, A6, og A16. Set fra nordøst. 

digitalt foto 30-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/52 Arbejdsbillede af udgravningen af 

fjernvarmegrøften. Billedet er taget foran 

Ringstedgade 14. Set fra nordøst. 

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/53 Brolægning A19 i profil 7. Over stenene er 

der kun moderne lag bevaret. Lag i 

profilen oppe fra og ned, A19, A20 og A21. 

Set fra sydøst.  

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/54 Brolægning A19 i profil 7. Over stenene er 

der kun moderne lag bevaret. Lag i 

profilen oppe fra og ned, A19, A20 og A21. 

Set fra sydøst.  

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/55 Brolægning A19 i profil 7. Over stenene er 

der kun moderne lag bevaret. Lag i 

profilen oppe fra og ned, A19, A20 og A21. 

Set fra sydøst.  

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/56 Brolægning A19 i profil 7. Over stenene er 

der kun moderne lag bevaret. Lag i 

profilen oppe fra og ned, A19, A20 og A21. 

Set fra sydøst.  

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/57 I bunden af fjernvarmegrøften kunne 

toppen af kulturlaget A21 ses, næsten 

over alt. Set fra syd. 

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/58 Arbejdsbillede af udgravningen af 

fjernvarmegrøften. Set fra nordøst. 

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/59 Arbejdsbillede af udgravningen af 

fjernvarmegrøften. Set fra nordøst. 

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/60 Arbejdsbillede af udgravningen af 

fjernvarmegrøften. Set fra sydvest. 

digitalt foto 31-05-2012 Nanna Holm Bendtsen 
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1/61 Udgravning til stikledning ved 

Ringstedgade 14. Set fra nord. 

digitalt foto 01-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/62 Arbejdsbillede af udgravningen af 

fjernvarmegrøften ved Ringstedgade 13. 

Set fra sydvest.  

digitalt foto 01-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/63 Udgravning til kabelskab ved 

Ringstedgade 12. Set fra nordvest. 

digitalt foto 04-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/64 Arbejdsbillede af fjernvarmegrøftens 

nordlige del ved Ringstedgade 13. Set fra 

sv. 

digitalt foto 04-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/65 Arbejdsbillede af afretning af nedstyrtede 

profiler i fjernvarmegrøften. Set fra syd. 

digitalt foto 05-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/66 Arbejdsbillede af afretning af nedstyrtede 

profiler i fjernvarmegrøften. Set fra syd. 

digitalt foto 05-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/67 Arbejdsbillede af afretning af nedstyrtede 

profiler i fjernvarmegrøften. Set fra 

sydøst. 

digitalt foto 05-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/68 Arbejdsbillede af afretning af nedstyrtede 

profiler i fjernvarmegrøften. Set fra 

sydøst. 

digitalt foto 05-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/69 Arbejdsbillede af udlægning af sand i 

bunden af fjernvarmegrøften. Set fra 

sydvest. 

digitalt foto 06-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/70 Arbejdsbillede af udlægning af sand i 

bunden af fjernvarmegrøften. Set fra 

sydvest. 

digitalt foto 06-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/71 Arbejdsbillede af udlægning af sand i 

bunden af fjernvarmegrøften. Set fra 

sydvest. 

digitalt foto 06-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/72 Arbejdsbillede af udlægning af sand i 

bunden af fjernvarmegrøften. Set fra 

sydvest. 

digitalt foto 06-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

1/73 Arbejdsbillede af udlægning af sand i 

bunden af fjernvarmegrøften. Set fra 

nordøst. 

digitalt foto 06-06-2012 Nanna Holm Bendtsen 

 


