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Nedlægning af regnvandsledning i tracé. Morænelersundergrund ses i bundniveau og i bunden af profilen, 

med opfyldsalaget over. Set fra sydvest. 
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Abstract 
I forbindelse med Ida Holst Skoles udvidelse af bygningsarealer, foretog Arkæologi Sydfyn, 

Svendborg Museum en arkæologisk forundersøgelse i form af overvågning af jordarbejdet på cirka 

555 m2, ved Korsgade 22. Forundersøgelsen påviste et 2 meter tykt opfyldslag på store dele af 

matriklen, bestående af byggeaffald og omsat organisk materiale. Der er ikke gjort fund af 

deciderede anlæg eller genstande. 

Undersøgelsens forhistorie 
Undersøgelsesområdet ligger på linje med byens middelaldervold. Der var derfor risiko for at 

påtræffe væsentlige fortidsminder, da der flere steder langs denne linje er påvist dele af 

voldgraven, byvolden, og/eller rester af tårn og bro i forbindelse med volden. Derudover ligger 

undersøgelsesområdet i bymæssig bebyggelse, og på grænsen af Svendborgs middelalderbykerne, 

der er udlagt som kulturarvsareal af national betydning. 

Administrative data 
Bygherre: 

Ida Holst Skole 

Kyseborgstræde 5 

5700 Svendborg 

Kontaktperson: Skoleleder Kim Buchardt  

 

Bygherrerepræsentant: 

Praksis Arkitekter Aps 

Grønnegade 2, Troense 

5700 Svendborg 

 

Jordentreprenør: 

TOFT Entreprise A/S 

Selagervej 5 

5750 Ringe 

 

Hovedentreprenør: 

TMRB A/S 

Nyborgvej 438 

5220 Odense 
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Ansvarshavende institutioner: 

Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv 

Fejøgade 1 

4800 Nykøbing Falster 

 

Svendborg Museum 

Grubbemøllevej 13 

5700 Svendborg 

 

Slots- og Kulturstyrelsen er øvre arkæologiske myndighed, mens Arkæologi Sydfyn, Svendborg 
Museum har varetaget overvågningen. Undersøgelsen er udført i henhold til museumslovens 
kapitel 8, §26, stk.2. Det er således Ida Holst Skole, der som bygherre, betaler for undersøgelsen. 

 

Kulturstyrelsens journalnummer: 20/08865 

Svendborg Museums journalnummer: SOM 000655 

 

Korrespondance: 

24-08-2020: Praksis Arkitekter ApS v/Christian Tilma henvender sig på vegne af bygherre pr. mail 
til Svendborg Museum vedrørende overvågning af boringer, der skal foretages på adressen. 
Museet svarer på mail samme dag. 

03-09-2020: Praksis Arkitekter ApS v/Christian Tilma henvender sig pr. mail til museet vedr. 
opstartsdato for boringer. Det nævnes i samme mail, at der ugen efter (uge 37) skal lægges en 
regnvandsledning. Museet svarer på mail samme dag, og gør opmærksom på, at arkæologisk afd. 
også ønsker at overvåge dette gravearbejde. Praksis Arkitekter ApS svarer herefter pr. mail, at 
arbejdet påbegyndes mandag d. 7. september. 

07-09-2020: Museet efterspørger pr. mail en plan over det samlede gravearbejde hos Praksis 
Arkitekter ApS. Materialet modtages samme dag. 

07-09-2020: Museet kontakter pr. tlf. SLKS for vejledning, da gravearbejdet er mere omfattende 
end først antaget. Samme dag sender museet en mail til SLKS v/Thomas Roland, hvori der 
redegøres for omfanget af gravearbejdet. 

08-09-2020: Museet modtager mail fra SLKS, som har drøftet sagen på et internt møde. Styrelsen 
anbefaler, at museet kontakter bygherre og fremlægger forholdende – gerne med henblik på at få 
udført en forundersøgelse udført som overvågning. 

10-09-2020: Museet afholder møde med bygherre og Praksis arkitekter. Det aftales, at museet 
indsender et budget på en overvågning til godkendelse hos SLKS.  

10-09-2020: Svendborg Museum indsender kort sammenfatning og budget for større arkæologisk 
forundersøgelse udført som overvågning til hastegodkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen 
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10-09-2020: Praksis Arkitekter Aps fremsender på vegne af bygherre, Ida Holst Skole, 
forhåndsgodkendelse af budget for større arkæologisk forundersøgelse til Svendborg Museum 

14-09-2020: Slots- og Kulturstyrelsen godkender budget for større arkæologisk forundersøgelse. 
Godkendelse fra SLKS og budget videresendes til bygherre med henblik på godkendelse herfra. 

15-09-2020: Museet modtager godkendelse på budget fra bygherre v/Kim Buchardt pr. mail. 

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 øst for 

denne kirke, og Korsgade 22 hvor denne undersøgelse fandt sted, ligger omtrent 350 meter fra 

havet. Den store halvcirkelformede morænebakke havde oprindeligt flere naturlige afgrænsninger, 

som prægede middelalderbyens udvikling og afgrænsning. Byens undergrundsforhold er præget af 

det stærkt kuperede bakkelandskab, og derfor ses også stærkt varierende kulturlagstykkelser 

inden for bykernen. Mod øst falder bakken stejlt som en skrænt ned mod Svendborgsund, som 

også i den tidlige middelalder dannede gunstige forhold for placeringen af en naturhavn, hvorfra 

et egentligt bysamfund kunne opstå. 

Øvrige data 
Overvågningen blev udført i perioden 7. – 15. september 2020. 

Oversigtsbillede med nedgravning til regnvandsbrønd i forgrunden. Set fra vest. 
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Arbejdet er sket i tæt samarbejde med TOFT Entreprise A/S, og er foregået ganske problemfrit, 

med gensidig respekt for begge parters arbejdsopgaver. Forundersøgelsen har generelt været 

præget af godt vejr, med gennemsnitlige temperaturer for årstiden.  

Bygherrerepræsentant hos Praksis Arkitekter ApS havde ikke taget højde for lokalitetens placering 

inden for et kulturarvsareal. Svendborg Museum ønskede ikke at være anledning til større 

forsinkelser og yderligere udgifter for bygherre end højst nødvendigt, og anmodede derfor Slots- 

og Kulturstyrelsen om en hastebehandling af budgettet. Ved et møde er bygherre og 

bygherrerepræsentant blevet gjort opmærksom på Museumslovens kapitel 8, og på fordelene ved 

at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse udført som overvågning. 

Målesystem 
Der er foretaget opmålinger af et tracé til en ny regnvandsledning, som skulle etableres i 2,4 m’s 

dybde under terræn, langs matriklens nordvestlige- og nordøstlige kant. Opmålingen er foretaget 

med Trimble GPS, med koordinatsystem UTM 32 euref 89, og stedfæstet i GIS-programmet 

MapInfo. Opmålingerne er foretaget af museumstekniker Villy Nielsen. 

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

fotodokumentation og optagning af eventuelle fund. Selve opgravningen er udført med en 16 tons 

gravemaskine med planérskovl af hensyn til arkæologien, da arbejdet er foregået i et 

kulturarvsareal. Der er i forbindelse med undersøgelsen overvåget 3 forskellige jordarbejder. I 

første omgang skulle en regnvandsledning etableres langs matriklens nordvestlige- og nordøstlige 

kant, i en dybde af 2,40 meter. Dette arbejde blev efterfulgt af en afrømning af jorden i 1 meters 

Nedlægning af regnvandsledning i tracé. Opfyldslaget set i profilen. Set fra syd. 
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dybde på resten af matriklen. Derudover blev der foretaget 56 boringer med varierende diameter 

fra 0,8m til 1,6 m, med henblik på etablering af pillefundering.  

Undersøgelsens resultater 
Omfanget af den arkælogiske forundersøgelse på Korsgade 22, matr. 494u, Svendborg Bygrunde, 

udgjorde et areal på ca. 555 m2. Der er ikke fundet anlæg eller genstande af arkæologisk interesse 

i forbindelse med undersøgelsen.  

Den opgravede jord bestod på hele matriklen af et 2 meter tykt opfyldslag med byggeaffald og 

nedbrydningsjord. Det var ikke muligt at anslå en dateringsramme. 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Ved fremtidige arbejder i Korsgade, og i de øvrige omkringliggende arealer, vil Svendborg Museum 

som udgangspunkt anbefale en arkæologisk forundersøgelse, da området ligger tæt på den 

middelalderlige voldlinje og tæt ved fredningszonen for en bevaret del af byvolden i krydset 

mellem Sankt Nicolai Gade og Kyseborgstræde. Derudover ligger lokaliteten i et område udlagt 

som kulturarvsareal af national betydning og i udkanten af Svendborgs bymidte. Der foreligger 

derfor en risiko for at påtræffe intakte kulturlag fra middelalderen og renæssancen. Såfremt der 

stadig findes spor efter voldgraven, volden eller byporten, kan de eventuelt ligge under 

omkringliggende matrikler og givetvis under de metertykke opfyldslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort fra Fund og Fortidsminder, hvor tidligere erkendt byvold, voldgrav eller bygningsrester fra mulig byport er 

markeret med rød ring. SOM 000655 er markeret med blå kvadrat og er beliggende på ydersiden af byvolden. 
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Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum d. 17-05-2021 

Andreas Frederiksen, arkæolog 
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Fotoliste 
 

Billede Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 07-09-2020  

1/1 Nedgravning 

til 

regnvandsbrø

nd, Sf. Ø 

   digitalt foto 07-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/2 Oversigtsfoto

, Sf. V 

   digitalt foto 07-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/3 Nedgravning 

til 

regnvandsbrø

nd, Sf. S 

   digitalt foto 07-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/4 Nedgravning 

til 

regnvandsbrø

nd, Sf. S 

   digitalt foto 07-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/5 Nedgravning 

til 

regnvandsbrø

nd, Sf. S 

   digitalt foto 07-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/6 Nedgravning 

til 

regnvandsbrø

nd, Sf. S 

   digitalt foto 07-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/7 Nedgravning 

til 

regnvandsbrø

nd, Sf. S 

   digitalt foto 07-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/8 Tracé til 

regnvandsled

ning, Sf. V 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/9 Tracé til 

regnvandsled

ning, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/10 Nedlægning 

af rør i tracé, 

Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/11 Nedlægning 

af rør i tracé, 

Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 
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1/12 Tracé til 

regnvandsled

ning, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/13 Tracé til 

regnvandske

dning, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/14 Nedlagt rør i 

tracé, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/15 Nordlige 

hjørne af 

tracé, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/16 Nordlige 

hjørne af 

tracé, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/17 Nordlige 

hjørne af 

tracé, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/18 Nordlige 

hjørne af 

tracé, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/19 Nordlige 

hjørne af 

tracé, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/20 Nordlige 

hjørne af 

tracé, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/21 Oversigtsfoto

, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/22 Trace til 

regnvandsled

ning, Sf. NV 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/23 Nedsætning 

af brønd og 

regnvandsled

ning, Sf. S 

   digitalt foto 08-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/24 Regnvandsled

ning, Sf. NV 

   digitalt foto 09-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/25 Profil i skel til 

Korsgade 20, 

Sf. SV 

   digitalt foto 09-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/26 Profil i skel til 

Korsgade 20, 

Sf. SV 

   digitalt foto 09-09-2020 Andreas 

Frederiksen 
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1/27 Profil og 

bunddybde i 

skel til 

Korsgade 20, 

Sf. SV 

   digitalt foto 09-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/28 Profil i skel til 

Korsgade 20, 

Sf. SV 

   digitalt foto 09-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/29 Profil i skel til 

Korsgade 20, 

Sf. SV 

   digitalt foto 09-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/30 Afrømning af 

muld, Sf. NV 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/31 Afrømning af 

muld, Sf. NV 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/32 Afrømning af 

muld, Sf. NV 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/33 Afrømning af 

muld, Sf. NV 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/34 Afrømning af 

muld, Sf. NV 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/35 Afrømning af 

muld, Sf. NV 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/36 Afrømning af 

muld, Sf. N 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/37 Afrømning af 

muld, Sf. N 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/38 Afrømning af 

muld, Sf. N 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/39 Afrømning af 

muld, Sf. V 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/40 Afrømning af 

muld, Sf. V 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/41 Oversigtsfoto

, Sf. SV 

   digitalt foto 14-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/42 Oversigtsfoto

, Sf. NV 

   digitalt foto 15-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/43 Oversigtsfoto

, Sf. V 

   digitalt foto 15-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

1/44 Oversigtsfoto

, Sf. NV 

   digitalt foto 15-09-2020 Andreas 

Frederiksen 
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1/45 Borehul til 

pillefundering 

   digitalt foto 22-09-2020 Andreas 

Frederiksen 

 

 


