
ARKÆOLOGI SYDFYN 
 

BERETNING for SOM 000651 Frue Kirkestræde 4. 

Matr.nr. 296, Svendborg Bygrunde, Vor Frue Sogn, Sunds Herred, tidl. Svendborg amt. Sted- og 

lok.nr. 09.05.13-277. SLKS j.nr. 20/06571. 

 

Kort over Svendborg by. SOM 000651 er markeret med blå cirkel. 

 

 

 

 

 

 

Beretning for større arkæologisk forundersøgelse i form af overvågning af jordarbejde på matr.nr. 

296, Frue Kirkestræde 4 i Svendborg. Udført af Svendborg Museum v. cand. mag. Andreas 

Frederiksen i perioden 7. oktober til 26. november 2020. Sagsansvarlig for udgravningen var 

museumsinspektør Lone C. Nørgaard. 
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Abstract 
I forbindelse med nedrivningen af 4 ejendomme nord for Vor Frue Kirke, undersøgte Svendborg 

Museum et ca. 383 m2 stort areal på matrikel 296 forud for opførelsen af et nyt menighedshus til 

Vor Frue Kirke Menighedsråd. Forundersøgelsen påviste flere anlæg i form af affaldsgruber og 

ildsteder, samt forstyrrede begravelser fra kirkegårdens funktionsperiode. Under udgravningen af 

byggegruben konstateredes tykke lerlag overalt på matriklen som lå over de kulturhistoriske 

anlæg. Leret stammer højst sandsynligt fra en planering af bakketoppen foretaget i midten af 

1800-tallet. Lerlaget bliver også omtalt i den arkæologiske undersøgelse fra 1985 på den sydlige 

del af matriklen. 

Dateringsgrundlaget er baseret på en kombination af de topografiske forhold, de skriftlige kilder, 

samt den fundne keramik. 

 

Anlægsarbejdet krævede afgravning til fast undergrund, og der eksisterer således ikke længere 

kulturlag under matrikel 296, Svendborg Bygrunde, udover potentielt i skel til de omkringliggende 

matrikler. 
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Udsnit af Svendborg midtby med markeringer af fortidsminder. SOM 000651 er markeret med gul cirkel. 

 

Undersøgelsens forhistorie 
Den arkæologiske forundersøgelse blev udført som et led i Vor Frue Kirke Menighedsråds ønske 

om at opføre et nyt og tidssvarende menighedshus. Det forhenværende menighedshus var 

placeret i flere bygninger på matriklen, hvoraf de fleste oprindeligt er opført som boliger med 

mange forskellige niveauer. Indendørsarealerne var derfor ikke udnyttet optimalt. Projektet havde 

en samlet budgetramme på 12 millioner kr.  

 

Boreprøver 

Forud for udgravningen af byggegruben har bygherre fået foretaget 5 geotekniske boreprøver i 

oktober 2020, udført at DMR Geoteknik. De foregående bygningers fundamenter var på dette 

tidspunkt fjernet, så boreprøverne kunne fordeles på hele matriklen. Et flertal af prøverne viste 

områder med mørkebrun/gråbrun muld, hvilket underbyggede museets formodning om at 

påtræffe intakt kulturjord eller anlæg. 

 

Tidligere arkæologiske udgravninger: 

Udgravningsakiviteterne indenfor Svendborgs middelalderlige bykerne har i høj grad været 
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koncentreret om den sydlige og centrale del, med den nordlige del kun sporadisk undersøgt 

med forholdsvist små udgravninger. Den primære hensigt med disse tidligere gravninger, var 

at afklare hvorvidt borgen Swineburgh har ligget på kirkebakken forud for kirkebyggeriet. I 

forbindelse med projekt Middelalderbyen ved Odense Universitet, foretages der i 1972 en række 

undersøgelser på, og neden for kirkebakken, med søgegrøfter ved nord- og sydsiden af kirken 

såvel som på Torvet på sydsiden af kirkebakken. I sidstnævnte grøft kunne kirkebakkens 

oprindelige udstrækning konstateres, men intet pegede på en befæstning af bakken. På toppen af 

bakken fremkom heller ikke spor af bebyggelse, som kunne have gået forud for kirken. Derimod 

fandt man et større antal begravelser og affald fra kirkebyggeriet. I 1985 undersøgte Svendborg 

Museum grunden Frue Kirkestræde 8, hvilket udgør den sydlige del af matrikel 296, som den 

indeværende undersøgelse omhandler i fuld udstrækning. Her blev der fundet spor af, at 

nordsiden af kirkebakken er blevet afgravet og udjævnet i højmiddelalderen, og først herefter er 

der opstået bebyggelse i området. Der blev påtruffet gulvlag og ildsteder fra renæssancen, 

kulturlag fra 1300- og 1400-tallet, samt dybtliggende brønde og keramikfyldte affaldsgruber. Fra 

de skriftlige kilder kendes der ikke til middelalderlig bebyggelse i området nord for kirken, og på 

Resens kort fra 1677 er området kun sporadisk bebygget. Udgravningen af matrikel 296 er en 

forholdsvist stor undersøgelse i bymæssigt perspektiv på 383 m2, og museet vurderede derfor, at 

denne forundersøgelse potentielt kunne bidrage med væsentlig ny viden og forståelse af byens 

nordlige udlægning i middelalderen og renæssancen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af Resens Atlas 

over Svendborg fra 1677. 

SOM 000651 er markeret 

med gul ring. 
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Administrative data 
Bygherre: 

Vor Frue Kirkes Menighedsråd 

Frue Kirkestræde 4 

5700 Svendborg 

Kontaktperson: Karsten Strauss. 

 

Bygherrerepræsentant: 

Creo Arkitekter A/S 

Østerbro 5, 1 sal, 5000 Odense C 

Kontaktperson: Henrik Halkjær Pedersen. 

 

Entreprenører: 

S. GULDFELDT NIELSEN A/S 

Sivmosevænget 4 

5260 Odense S 

 

TORNELØKKE ANLÆGSGARTNER & SERVICEFIRMA APS 

Sundbrovej 39, Tåsinge 

5700 Svendborg 

Antikvariske myndigheder: 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Fejøgade 1 

4800 Nykøbing Falster 

 

Svendborg Museum 

Grubbemøllevej 13 

5700 Svendborg 

 

Slots- og Kulturstyrelsen er øvre arkæologiske myndighed, mens Svendborg Museum har varetaget 

udgravningen. Udgravningen er udført i henhold til museumslovens kapitel 8. Det er således Vor 

Frue Kirkes Menighedsråd der, som bygherre, betaler for undersøgelsen. 

 

Kulturstyrelsens journalnummer: 20/06571 

Svendborg Museums journalnummer: SOM 000651 

 

Udvalgt korrespondance 

09-06-2020: Korresponance mellem Creo Arkitekter og Svendborg Museum ang. timestimat for 

undersøgelsen 
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24-06-2020: Budget og følgebrev sendes til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen 

30-06-2020: Slots- og Kultursyrelsen godkender budget 

01-07-2020: Svendborg Museum sender budget til godkendelse hos bygherre 

06-07-2020: Menighedsrådet fremsender klagebrev til Svendborg Museum og frabeder sig 

arkæologisk involvering i projektet 

06-07-2020: Svendborg Museum svarer på klagebrev og informerer, at museet har ført 

korrespondancen med Creo Arkitekter som bygherrerepræsentant 

 

Forud for projektets opstart er der ført yderligere korrespondancer samt et møde mellem 

Svendborg Museum og Menighedsrådet.. Bygherre har efterfølgende godkendt budgettet. 

 

Udgravningsdokumentation 

Al dokumentation, udgravningsberetning samt oldsager vil blive opbevaret under journalnummer 

SOM 000651 på museets magasin, arkiv og server. 

 

  

Topografi, terræn og undergrund 
Svendborgs middelalderlige bydel er anlagt på en stor morænebakke, som på sit højeste sted ved 

Vor Frue Kirke rejser sig 21 meter over havets overflade. Havet ligger blot ca. 200 meter mod øst 

for kirken. Den store omtrent halvcirkelformede morænebakke havde oprindeligt flere naturlige 

afgrænsninger, som satte deres præg på byens middelalderlige udvikling og afgrænsning. Byens 

undergrundsforhold er præget af det stærkt kuperede bakkelandskab. Derfor ses også stærkt 

varierende kulturlagstykkelser indenfor bykernen. Morænebakkens øvre oprindelige 

undergrundslag består af et metertykt lag af moræneler. På bakketoppen ved Vor Frue kendes 

kirkegårdens udstrækning, da den blev nedlagt i 1821, og denne udstrækning kan også være lig 

den middelalderlige, da der ikke kendes til begravelser uden for dette areal. På Resens prospekt 

fra 1677 ses kirken omkranset af en nærmest rektangulær kirkegårdsmur, med de nuværende 

gader Møllergade, Fruestræde, Frue Kirkestræde og Pistolstræde mod henholdsvis øst, vest og 

nord. 

 

Bakken har i dag ikke længere den oprindelige udstrækning, da en planering i 1848 fjernede 90 cm 

i højden. Det var nødvendigt, da en ophobning af begravelser hævede niveauet på kirkegården, så 

man flere steder kunne se ned i kirken. Dette forklarer de store mængder ler der måtte bortgraves 

på matrikel 296 nord for kirken i forbindelse med byggemodningen til det nye menighedshus, og 

dermed denne forundersøgelse.  
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Vor Frue Kirke i Svendborg, set fra NV. 

 

 

Vor Frue Kirke i Svendborg, set fra Torvet (fra S). 
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Målesystem 
Opmålingen i fladen er foretaget med Trimble GPS, med koordinatsystem UTM 32 euref 89 

og stedfæstet i GIS-programmet MapInfo. Opmålingerne er foretaget af museumstekniker Villy 

Nielsen.  

 

Øvrige data 
Undersøgelsesperiode: 07-10-2020 - 26-11-2020 

 

Den arkæologiske forundersøgelse har været præget af særdeles gunstigt vejr for årstiden, med 

temperaturer mellem ca. 7-11 grader, og en blanding af solrigt og skyet vejr. Der er kun faldet 

ganske lidt nedbør i undersøgelsesperioden. 

 

Arbejdet er udført i tæt samarbejde med entreprenørselskabet Torneløkke, og er foregået ganske 

problemfrit, med gensidig kontakt og respekt for begge parters arbejdsopgaver.  

 

Udgravningsmetode 
Forundersøgelsen er foretaget som en overvågning af jordarbejdet på 383 m2, med løbende 

opmåling med GPS, dokumentation af anlæg, samt optagning af fund. Arbejdet er afviklet over 2 

etaper, hvor den første del, hvori der i øvrigt ikke blev konstateret intakte kulturlag, omhandlede 

nedbrydning- og optagning af fundamenter fra de tidligere 4 ejendomme på matriklen. Den 

efterfølgende udgravning af byggegruben er foregået ved brug af 21 tons gravemaskine med 

planerskovl, og afgravet i tilpads tynde lag så arkæologien blev tilgodeset. I den sydlige del af 

byggegruben er der gravet af til en trappe der skal forbinde pladsen ved kirken med det nye 

menighedshus. Af hensyn til eventuelle begravelser i dette område, er der afgravet langsomt med 

en mindre gravemaskine.  

 

 

 

 

 

 

 



ARKÆOLOGI SYDFYN 

9 
 

 

 

Arbejdsfoto, hvor den gravede byggegrube ses fra øst. 

Undersøgelsens resultater 
Omfanget af den arkæologiske forundersøgelse på matrikel 296 udgjorde et samlet areal på ca, 

383 m2, hvori der er registreret 12 anlæg i form af affaldsgruber og ildsteder, fortløbende 

nummereret A100-A112. Der er indsamlet et mindre fundmateriale, hovedsageligt i form af 

keramik, og en enkelt udefinerbar metalgenstand. Fundene er fortløbende nummereret X1-X10. 

Anlæggene var generelt godt bevaret, da et tykt lag af ler var påført i hele matriklens udbredelse 

over de middelalderlige lag. Enkelte områder var dog forstyrret af nyere rør, fra de netop 

nedrevne ejendomme. Ved området omkring den kommende trappe i samme niveau som kirken, 

er der fundet stærkt forstyrrede rester af begravelser, omrodet af et elkabel formentlig nedgravet 

i midten af 1980'erne, eller start 1990'erne. Alle knoglerne lå redeponeret i en større bunke ved 

siden af kabelnedgravningen. Resten af den nordlige kirkegårds nuværende udbredelse og tilstand 

forbliver indtil videre ukendt. 

 

Det førnævnte lag af ler nævnes også i den arkæologiske undersøgelse fra 1985 som foregik på 

den sydvestlige del af matriklen i forbindelse med opførelsen af en ny ejendom. Tilsyneladende 

stammer leret fra toppen af kirkebakken, da man ved en planering i 1848 fjernede 1½  alen (90 

cm). Det var nødvendigt, da kirkegården var blevet forhøjet af et stigende antal begravelser, i en 

sådan grad, at man flere steder kunne stå og se ned på kirken. Planeringsjorden er derefter 

udkastet nord for kirken. Der er ikke påtruffet menneskeknogler nede på matriklen, så knoglerne 
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må være sorteret fra inden udkastningen. 
 

Udvalgte anlæg: 

A100 består af gråbrunt leret sand med dyreknogler, teglnister og trækul. Derudover var anlægget 

omkranset af en firkant af røde teglsten, og der kan muligvis være tale om bunden af en skorsten. 

A111 har en bemærkelsesværdig størrelse i forhold til de øvrige anlæg, med en diameter i fladen 

på Ø2,5m, og en dybde på ca, 1,5m. Fyldet består af brungråt opfyld med trækul, teglstykker, 

dyreknogler, nagler og andet jern, samt keramik. Grundet størrelsen tolkes A111 som en 

leroptagningsgrube, som efterfølgende af fyldt op. De resterende anlæg udgør ildsteder og mindre 

affaldsgruber. 
 

Den indsamlede keramik består af glaserede og uglaserede kandeskår, fynsk sortgods, og ét enkelt 

stykke rhinsk stentøj, med grålig skærv og brunlig glasur. 

 

Fundmaterialet kan henføres i tid til højmiddelalderen og op gennem renæssancen, hvilket 

stemmer overens med, at nordsiden af kirkebakken er afgravet og udjævnet i højmiddelalderen, 

og at der først herefter er opstået bebyggelse på området.  

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

     

 

          

 

 

 

 

 

       Oversigt over registrerede anlæg. A100 og A111 er nævnt i teksten. 
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Diverse keramik fundet under forundersøgelsen. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Ved fremtidige jordarbejder i Frue Kirkestræde, og i de øvrige omkringliggende områder, vil 

Svendborg Museum som udgangspunkt altid anbefale en arkæologisk forundersøgelse 

(overvågning), da den nordlige bydel ikke er arkæologisk velbelyst på nuværende tidspunkt. Der 

foreligger derfor en risiko for at påtræffe intakte kuturlag fra middelalderen og renæssancen. 

Matrikel 296 er dog bortgravet ned til intakt undergrund, og alle kulturlagene er derfor naturligvis 

fjernet, men jordarbejder i skellinjer udgør stadig en risiko. Samtidig kendes den nordlige 

kirkegårds nuværende udstrækning og tilstand ikke med sikkerhed, og der kan således fortsat ligge 

begravelser mellem kirken og det nye menighedshus, mere specifikt under parkeringspladsen 

langs den nordlige side af skibet og tårnet.    

 

Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum d. 28-01-2021 
Andreas Frederiksen, arkæolog 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 07-10-2020  

A100 Bygningsdel Bygningsdel Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A101 Bygningsdel Fundament Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A103 Grube Affaldsgrube Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A104 Grube Affaldsgrube Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A105 Grube Affaldsgrube Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A106 Grube Affaldsgrube Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A107 Udgår Udgår Udateret-

Udateret 
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A108 Grube Affaldsgrube Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A109 Grube Affaldsgrube Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A110 Ildsted Ildsted Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A111 Grube Materialetagnin

gsgrube 

Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

A112 Ildsted Ildsted Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 
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Anlægsbeskrivelse 

 

A100 

Bygningsdel, Bygningsdel, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Nogenlunde tydelig, cirkulær, Ø70 cm 
 
Fyld (farve og struktur): Gråbrunt leret sand m. dyreknogler, teglnister og trækul 
 
Snit (orientering og vinkel): Ø-V, 20 cm dybt 
 
Fyld i snit: Tyndt gråligt øvre lag, midterste lag består af pulveriseret rødt tegl, nederste lag er 
gråligt uden inklusioner 
 
Afgrænsning i snit: Nogenlunde tydelig 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m. spade og ske. Anlægget var omkranset af en 
firkant af røde teglsten (ikke munkesten) 
 
Tolkning: Muligvis bund af skorsten fra et tidigere hus/konstruktion 

  
Foto:  651/F23, 651/F25, 651/F26, 651/F27, 651/F28, 651/F29, 651/F30, 651/F31, 651/F34, 
651/F35  
Fund:  X2: Dyreknogler, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-166)  

   

A101 

Bygningsdel, Fundament, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Tydelig, cirkelformet, Ø170 cm 
 
Fyld (farve og struktur): Gråbrunt, meget fedtet ler m.trækul, røde teglnister og 1 stk. fynsk 
sortgods 
 
Snit (orientering og vinkel): Ø-V 
 
Fyld i snit: Samme som i fladen, men m. 2 større marksten, 20-30 cm 
 
Afgrænsning i snit: Relativt tydelig 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m-. maskine, spade og ske 
 
Tokning: Måske hul fra tidligere syldsten 

  

Foto:  651/F36, 651/F37, 651/F39, 651/F56, 651/F57   
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Fund:  X3: Gråvare, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660)  

   

A103 

Grube, Affaldsgrube, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Afgrænsning, form og mål: Tydelig, uregelmæssigt cirkulær, 65x30 cm 

 

Fyld (farve og struktur): Gråsort homogent let leret sand m. inklusioner af rødt tegl, 

muslingeskaller og dyreknogler 

 

Snit (orientering og vinkel) N-S 

 

Fyld i snit: 40 cm dyb, 60 cm bred. Gråsort homogent let leret sand m. inklusioner af 

muslingeskaller, trækul og røde teglnister 

 

Afgrænsning i snit: Tydelig 

 

Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m. spade og ske 

 

Tolkning: Affaldsgrube? 

  
Foto:  651/F41, 651/F52, 651/F53 
 

 

A104 

Grube, Affaldsgrube, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Afgrænsning, form og mål: Nogenlunde klar, oval, 80x60 cm 

 

Fyld (farve og struktur) Heterogen gråbrun leret sand m. lysere pletter. inklusioner af 

muslingeskaller, trækul og teglnister 

 

Snit (orientering og vinkel) NØ-SV 

 

Fyld i snit: 70 cm dyb, 160 cm lang. Gråbrun leret sand m. lysere striber. Inklusioner af røde 

teglbrokker, dyreknogler og trækul, samt sten 15-20cm 

 

Afgrænsning i snit: Tydelig 
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Udgravningsteknik og bemærkninger: Nedgravet i moræneler. Snittet m. maskine, spade og 

ske 

 

Tolkning: Affaldsgrube? 

Foto:  651/F42, 651/F49, 651/F50, 651/F51  

   

A105 

Grube, Affaldsgrube, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Tydelig, cirkulær, Ø65 cm 
 
Fyld (farve og struktur): Heterogent, gråsort/gråbrunt sandet ler m. inklusioner af dyreknogle, 
trækul og røde teglnister 
 
Snit (orientering og vinkel): SV-NØ 
 
Fyld i snit: Meget omblandet, gråsort m. lyse lerpletter. Sandet ler m. inklusioner af trækul, 
teglnister, dyreknogler og småsten 
 
Afgrænsning i snit: Tydelig 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m. maskine, spade og ske 
 
Tolkning: Affaldsgrube? Kan også være et stolpehul, grundet meget lodrette sider. Fyldet er 35 cm 
bredt i midten af snittet 

  
Foto:  651/F43, 651/F55 
 

   

A106 

Grube, Affaldsgrube, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Nogenlunde tydelig, uregelmæssig 
 
Fyld (fave og struktur): Homogent gråsort leret sand m. inklusioner af dyreknogle 
 
Snit (orientering og vinkel): SV-NØ 
 
Fyld i snit: Relativt homogent brungråt leret sand m. inklusioner af trækul, teglnister, 
dyreknoglerm småsten + et skår sortgods 
 
Afgrænsning i snit: Tydelig 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m. maskine, spade og ske. De øverste 15 cm har en 
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mørkere nuance end resten af anlægget 
 
Tolkning: Affaldsgrube? 

 
Foto:  651/F44, 651/F54  
 

Fund:  X4: Gråvare, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-
1660)  

   

A107 

Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 
Omrodet udsmidslag, undermineret af sand fra nyere tids aktiviteter 

  
Foto:  651/F45, 651/F48  

   

A108 

Grube, Affaldsgrube, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Uklar, utydelig, ca. 120 cm lang 
 
Fyld (farve og struktur): Sortgrå udtværet meget leret sand m. muslingeskaller, tegl og trækul 
 
Snit (orientering og vinkel): N-S 
 
Fyld i snit: Omrodet ler m. sandlommer, m. trækul og brokker af munkesten (9 cm tykke) 
 
Afgrænsning i snit: Nogenlunde klar 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m. spade og ske 
 
Tolkning: Rest af nedgravning/affaldsgrube 

  
Foto:  651/F46, 651/F47 

 

   

A109 

Grube, Affaldsgrube, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Tydelig, uregelmæssig, 130x80 cm 
 
Fyld (farve og struktur) Mørkt sandet ler m. trækul, dyreknogle og teglnister 
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Snit (orientering og vinkel) Ø-V, 40 cm dybt, 125 cm langt 
 
Fyld i snit: Mørkt leret fyld m. større mængder dyreknogler, samt trækul, røde teglbrokker og 
småsten 
 
Afgrænsning i snit: Tydelig 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m. maskine, spade og ske. Metaldetektor slår ud på 
jern 
 
Tolkning: Affaldsgrube 

  
Foto:  651/F60, 651/F61, 651/F63, 651/F64 
 
Fund:  X6: Ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660)  

   

A110 

Ildsted, Ildsted, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Tydelig, uregelmæssig, 135x130 cm 
 
Fyld (farve og struktur): Meget klæbrigt ler m. store mængder trækul. Desuden dyreknogler, 
rødbrændt keramik og jernnagle 
 
Snit (orientering og vinkel: Ø-V 
 
Fyld i snit: Klæbrigt mørkt ler fyldt m. trækul. Desuden inklusioner af dyreknogle + fund af 
jernnagle 
 
Afgrænsning i snit: Nogenlunde tydelig 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Snittet m. maskine, spade og ske 
 
Tolkning: Ildsted, evt. fra renæssance 

 
Foto:  651/F62, 651/F65  

Fund:  X5: Randskår, ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-
1660) 
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A111 

Grube, Materialetagningsgrube, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-
1660) 
Afgrænsning, form og mål: Tydelig, cirkulær, Ø2,5m 
 
Fyld (farve og struktur) Homogent brungråt let leret sand, m. trækul, sten 5-10 cm, dyreknogler, 
røde teglnister, keramik og jernnagler 
 
Snit (orientering og vinkel): SV-NØ 
 
Fyld i snit: 145 cm dyb, brungråt opfyld m. trækul, teglstykker, dyreknogler, nagler og andet jern, 
keramik og sten 
 
Afgrænsning i snit: Nogenlunde tydelig 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: Metaldetektor slår ud på jern. Muligvis nedgravning i 2 
faser. Snittet m. maskine, spade og ske. 
 
Tolkning: Udsmid brugt som opfyld i en større nedgravning, som muligvis er en 
leroptagningsgrube, grundet størrelsen. 

  
Foto:  651/F66, 651/F68, 651/F69, 651/F70, 651/F71  

Fund:  X7: Stentøj, randskår, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-
1660); X8: Randskår, ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660); 
X9: Randskår, ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660).  

   

A112 

Ildsted, Ildsted, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 
Afgrænsning, form og mål: Utydelig, uregelmæssig, ukendt 
 
Fyld (farve og struktur): Sort ler farvet af større mængder trækul. Fri for inklusioner 
 
Snit (orientering og vinkel) Ej snittet 
 
Udgravningsteknik og bemærkninger: 
Spredte plamager af trækul i samme område. Er indmålt under samme A-nr 
 
Tolkning: Muligvis flere mindre ildsteder 

  

Foto:  651/F67  
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FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 07-10-2020  

X1 Zoologisk 

materiale 

Dyreknogler Udateret-

Udateret 

 

X2 Zoologisk 

materiale 

Dyreknogler Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A100 

X3 Keramik/historisk 

tid 

Gråvare, bugskår Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A101 

X4 Keramik/historisk 

tid 

Gråvare, bugskår Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A106 

X5 Keramik/historisk 

tid 

Randskår, ubestemt Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A110 

X6 Metal, andet Ubestemt Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A109 

X7 Keramik/historisk 

tid 

Stentøj, randskår Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A111 
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X8 Keramik/historisk 

tid 

Randskår, ubestemt Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A111 

X9 Keramik/historisk 

tid 

Randskår, ubestemt Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

A111 

X10 Keramik/historisk 

tid 

Bundskår, ubestemt Yngre 

middelalder 

(1300-tal)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 
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Fundbeskrivelse 

 

X1 

Zoologisk materiale, Dyreknogler, Udateret-Udateret 

Knoglemateriale. Løsfund optaget af entreprenør  

   

X2 

Zoologisk materiale, Dyreknogler, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

Dyreknogler, udefinerede   

Anlæg: A100  

   

X3 

Keramik/historisk tid, Gråvare, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

Fynsk sortgods. 2 stk. sideskår  

Anlæg: A101  

   

X4 

Keramik/historisk tid, Gråvare, bugskår, Yngre middelalder (1400-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

Fynsk sortgods. 1 stk. sideskår  

Anlæg: A106  

   

X5 

Keramik/historisk tid, Randskår, ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

2 stk. skår af rødbrændt med grønlig udvendig glasur. Ubestemt godstype. 1. stk randskår og 1 stk. 

sideskår  

Anlæg: A110  

   

X6 

Metal, andet, Ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid (1536-1660) 

Ubestsemt metalobjekt. 15 cm langt, 1 cm tykt. Spids i den ene ende.       

Anlæg: A109  
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X7 

Keramik/historisk tid, Stentøj, randskår, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

Anden rhinsk stentøj  

Anlæg: A111  

   

X8 

Keramik/historisk tid, Randskår, ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

Ubestemt godstype. Rødbrændt med brunlig invendig glasur m. sorte nister 

Anlæg: A111  

   

X9 

Keramik/historisk tid, Randskår, ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

7 stk. ubetsemte randskår. 6 stk. gråbrændt, og 1 stk. rødbrændt  

Anlæg: A111  

   

X10 

Keramik/historisk tid, Bundskår, ubestemt, Yngre middelalder (1300-tal)-Efterreformatorisk tid 

(1536-1660) 

Uglaseret kandeskår. Minder om andre kander dateret til 1300-1350. Ukendt om der er tale om 

hjemlig eller importeret keramik. Løsfund 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 07-10-2020  

651/F1 Nedbrydning 

af 

fundament, 

Sf. SØ 

   digitalt foto 07-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F2 Nedbrydning 

af 

fundament, 

Sf. SØ 

   digitalt foto 07-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F3 Oversigtsfoto

, Sf. NØ 

   digitalt foto 08-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F4 Nedbrydning 

af kælder, Sf. 

Ø 

   digitalt foto 08-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F5 Nedbrydning 

af kælder, Sf. 

N 

   digitalt foto 08-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F6 Nedbrydning 

af 

fundament, 

Sf. NNV 

   digitalt foto 09-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F7 Nedbrydning 

af 

fundament, 

Sf. N 

   digitalt foto 09-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F8 Nedbrydning 

af 

fundament, 

Sf. NV 

   digitalt foto 09-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F9 Nedbrydning 

af 

fundament, 

Sf. N 

   digitalt foto 12-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F10 Oversigtsfoto

, Sf. NV 

   digitalt foto 12-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F11 Oversigtsfoto

, Sf. V 

   digitalt foto 12-10-2020 Andreas 

Frederiksen 
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651/F12 Oversigtsfoto

, Sf. NV 

   digitalt foto 12-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F13 Punktstøbnin

g v. garage, 

Sf. Ø 

   digitalt foto 26-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F14 Punktstøbnin

g v. garage, 

Sf. S 

   digitalt foto 28-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F15 Punktstøbnin

g v. garage, 

Sf. S 

   digitalt foto 28-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F16 Punktstøbnin

g v. garage, 

Sf. S 

   digitalt foto 28-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F17 Punktsøbning 

v. garage, Sf. 

SV 

   digitalt foto 28-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F18 Punktstøbnin

ger v. garage, 

Sf. V 

   digitalt foto 28-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F19 Punktsøbning 

v. garage, Sf. 

Ø 

   digitalt foto 29-10-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F20 Oversigtsfoto

, Sf. NØ 

   digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F21 Fladefoto    digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F22 Oversigtsfoto

, Sf. NØ 

   digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F23 A100 i fladen, 

Sf. NØ 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F24 A100 i fladen, 

Sf. Ø 

Til højre i 

billedet ses 

nogle af de 

teglsten der 

omkransede 

anlægget. 

  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F25 Teglsten 

ovenpå A100 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F26 A100 m.  A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 
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teglsten, Sf. Ø Frederiksen 

651/F27 A100 i profil, 

Sf. S 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F28 A100 i profil, 

Sf. S 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F29 Nærbillede, 

A100 i profil, 

Sf. S 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F30 Nærbillede, 

A100 i profil, 

Sf. S 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F31 Teglsten 

ovenpå A100 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F32 Teglsten 

ovenpå A100 

   digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F33 Teglsten 

ovenpå A100 

   digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F34 Teglsten 

ovenpå A100 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F35 Teglsten 

ovenpå A100 

 A100  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F36 A101 i fladen, 

Sf. N 

 A101  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F37 A101 i fladen, 

Sf. N 

 A101  digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F38 Anlæg i 

fladen 

   digitalt foto 04-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F39 A101 

afrenset i 

fladen, Sf. V 

 A101  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F40 Oversigtsfoto 

m. anlæg, Sf. 

SØ 

   digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F41 A103 i fladen  A103  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F42 A104 i fladen  A104  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F43 A105 i fladen, 

Sf. V 

 A105  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 
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651/F44 A106 i fladen  A106  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F45 A107 i fladen UDGÅR - 

Udtværet og 

underminderet 

i profil af nyere 

sand 

A107  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F46 A108 i fladen   A108  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F47 A108 i profil, 

Sf. SV 

 A108  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F48 A107 i profil UDGÅR - 

Udtværet, og 

underminderet 

af nyere sand 

A107  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F49 A104 i profil, 

Sf. NV 

 A104  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F50 A104 i profil, 

Sf. NV 

 A104  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F51 A104 i profil, 

Sf. NV 

 A104  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F52 A103 i profil, 

Sf. NV 

 A103  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F53 A103 i profil, 

Sf. NV 

 A103  digitalt foto 05-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F54 A106 i profil, 

Sf. NV 

 A106  digitalt foto 06-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F55 A105 i profil, 

Sf. V 

 A105  digitalt foto 06-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F56 A101 i profil, 

Sf. S 

 A101  digitalt foto 06-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F57 A101 i profil, 

Sf. S 

 A101  digitalt foto 06-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F58 Oversigtsfoto

, Sf. Ø 

   digitalt foto 09-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F59 Oversigtsfoto

, Sf. SØ 

   digitalt foto 09-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F60 A109 i fladen  A109  digitalt foto 11-11-2020 Andreas 

Frederiksen 
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651/F61 Kant på A109 

i fladen 

 A109  digitalt foto 11-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F62 A110 i fladen, 

Sf. V 

 A110  digitalt foto 11-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F63 A109 i profil, 

Sf. S 

 A109  digitalt foto 11-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F64 A109 i profil, 

Sf. SV 

 A109  digitalt foto 11-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F65 A110 i profil, 

Sf. S 

 A110  digitalt foto 11-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F66 A111 i fladen, 

Sf. NØ 

 A111  digitalt foto 11-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F67 Oversigtsfoto 

m. A112, Sf. 

Ø 

 A112  digitalt foto 12-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F68 Oversigtsfoto 

m. A111 i 

profil, Sf. Ø 

 A111  digitalt foto 12-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F69 A111 i profil, 

Sf. Ø 

 A111  digitalt foto 12-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F70 A111 i profil, 

Sf. Ø 

 A111  digitalt foto 12-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F71 A111 i profil, 

Sf. Ø 

 A111  digitalt foto 12-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F72 Oversigtsfoto

, Sf. N 

   digitalt foto 17-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F73 Løse knogler i 

nordvendt 

profilvæg 

   digitalt foto 25-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F74 Lårbensknogl

e 

   digitalt foto 25-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F75 Løse knogler    digitalt foto 25-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F76 Kirkegård i 

nordvendt 

profilvæg, Sf. 

N 

   digitalt foto 25-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F77 Kirkegård i 

nordvendt 

profilvæg, Sf. 

   digitalt foto 25-11-2020 Andreas 

Frederiksen 
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N 

651/F78 Afrømning 

ned til 

kirkegård, Sf. 

Ø 

   digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F79 Oversigtsfoto

, Sf. SØ 

   digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F80 Afrensning af 

kirkegård, Sf. 

V 

Kirkegården er 

forstyrret af en 

nyere 

nedgravning 

som ses i højre 

side af motivet 

  digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F81 Løse knogler 

og gult bånd 

over elkabel, 

Sf. V 

   digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F82 Bunke m. 

løse knogler 

   digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F83 Bunke m. 

løse knogler  

   digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F84 Løse knogler 

og gult bånd 

over elkabel, 

Sf. SØ 

   digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

651/F85 Oversigtsfoto 

over 

forstyrret 

kirkegård, Sf. 

NNV 

   digitalt foto 26-11-2020 Andreas 

Frederiksen 

 

 

Litteratur: 

Danmarks Kirker: Svendborg amt, hft. 4 Vor Frue Kirke: Johansen, Marianne Goral Krogh og 

Kristiansen, Rikke Ilsted, Nationalmuseet 2012. 


