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Illustration over Frederiksgade efter byfornyelsen. Efter Liv i Min By: https://liviminby.svendborg.dk/

Abstract
Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum har i perioden oktober 2020 til januar 2021 løbende
overvåget gravearbejdet i forbindelse med anlæggelse af ny belægning i Frederiksgade; både
inden for det fredede område omkring klosteret, og kulturarvsarealet i den østlige del af gaden.
Den arkæologiske forundersøgelse påviste flere stående murrester fra den middelalderlige
klosterkirke som nedrives i 1828. Derudover er der påtruffet enkelte rester af forstyrrede grave
placeret inde i selve kirkerummet.
Det blotlagte murværk er registreret med forsigtig omhu, og er enten tildækket med fiberdug og
sand, eller et tykt lag stabilgrus under den nye gadebelægning.

Undersøgelsens forhistorie
I forbindelse med Svendborg Kommunes byfornyelse af Frederiksgade, anmodede Svendborg
Kommune Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum om at foretage en arkæologisk forundersøgelse
udført som overvågning af et ca. 450 m2 stort areal på en del af matr. 7000 ba, Svendborg
Bygrunde, forud for etablering af ny belægning delvist inden for- og øst for fredningszonen for
byens fredede franciskanerkloster i Frederiksgade.
Franciskanerklosteret blev grundlagt i 1236, efter sigende af broder Astrad Frakke, Valdemar Sejrs
tidligere drost, og foged ved borgen i Svendborg. Klosteret hører til ordenens tidligste
grundlæggelser sammen med klostrene i Ribe, Slesvig, Viborg og Randers. I 1279 etablerede
munkene sig i Odense på foranledning af Erik Klipping. Kirken lå hvor krydset mellem
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Frederiksgade og Jernbanegade i dag findes, og klosteret var placeret omkring den nuværende
sydlige del af banegårdsbygningen.1 Klosterets avlsgård var placeret nord herfor.

Tidligere arkæologiske udgravninger:
Det berørte klosterkompleks har tidligere været fokus for flere arkæologiske undersøgelser
(Systemnr. 192434, Systemnr. 136706, Systemnr. 190446), hvoraf de tidligste omkring 1930 og
1953 påtraf dele af kirken og et antal
begravelser. Den første større
undersøgelse af klosteret er udgravningen
i årene 1975-76, hvor betydelige rester af
både kirke, kloster og
lægmandskirkegården blev konstateret.
Herefter var det muligt at påvise
udformningen af det senromanske kor,
større dele af korsgangene i klosterets
østlige del, samt en lille del af nordfløjen.
Sidenhen er der foretaget supplerende
undersøgelser i årene 1977-80, 1993 og
2005. I 2007 blev væsentlige dele af
klosterbygningerne afdækket ved endnu
Del af nordfløjens vestgavl, set fra syd. Fra museets
en større undersøgelse. Den nedrevne
udgravning i 2007.
klosterkirke er heldigvis dokumenteret
ganske omfattende, i høj grad på grund af Christian Frederik Thorins detaljerede prospekter og
opstalter, udført umiddelbart før nedrivningen i 1828. Som nævnt var dele af kirken fremme ved
undersøgelserne i 1970'erne og i 2007, og strategien ved indeværende undersøgelse har fokuseret
på supplerende dokumentation, og mere præcise GPS-indmålinger af de påtrufne ruiner.

Administrative data
Bygherre:
Svendborg Kommune, Trafik og infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Kontaktpersoner: Jeanette Høj og Helle Baker
Entreprenør:
Marius Pedersen A/S
1

Danmarks Kirker: Svendborg, Gråbrødre Klosterkirke s. 509
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Ørbækvej 851
5863 Ferritslev
Kontaktperson: Per M. Elmose
Ansvarshavende institutioner:
Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv
Fejøgade 1
4800 Nykøbing Falster
Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Slots- og Kulturstyrelsen er øvre arkæologiske myndighed, mens Arkæologi Sydfyn, Svendborg
Museum har varetaget udgravningen. Udgravningen er udført i henhold til museumslovens kapitel
8; §26, stk. 2. Det er således Svendborg Kommune der, som bygherre, betaler for undersøgelsen.
Kulturstyrelsens journalnummer: 20/08436
Svendborg Museums journalnummer: SOM 000659
Korrespondance:
13-05-2020: Svendborg Kommune søger Slots- og Kulturstyrelsen om dispensation til ændring i
tilstanden af fortidsminde 4117:39 for de dele der er beliggende på matr. 776, 7000 ah og 7000ba,
Svendborg Bygrunde, Svendborg, Svendborg Kommune
25-05-2020: Slots- og Kulturstyrelsen imødekommer ansøgningen fra Svendborg Kommune, og
giver dispensation til omlægning af belægning mv. jf. ansøgningen
09-07-2020: Svendborg Kommune indkalder til ledningsejermøde for interessenterne på projekt
"Liv i min By"
17-08-2020: Svendborg Kommune sender estimat på udgravning i Frederiksgade til Svendborg
Museum
30-08-2020: Svendborg Museum indsender faglig argumentation og budget til Slots- og
Kulturstyrelsen
06-09-2020: Slots- og Kulturstyrelsen godkender budget til større arkæologisk forundersøgelse
13-09-2020: Svendborg Museum indsender ny faglig argumentation og budget til Slots- og
Kulturstyrelsen grundet ændrede forudsætninger
14-09-2020: Slots- og Kulturstyrelsen godkender nyt budget
14-09-2020: Svendborg Museum sender godkendt budget til bygherre til godkendelse
15-09-2020: Svendborg Kommune godkender nyt budget
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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 den vestlige del af Frederiksgade hvor denne forundersøgelse hovedsageligt fandt
sted, ligger ca. 100 meter fra havet. Den store
halvcirkelformede morænebakke havde
oprindeligt flere naturlige forhold, som prægede
middelalderbyens udvikling og afgrænsning.
Byens undergrundforhold er præget af det
meget 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. Mens
Svendborgs to sognekirker, Vor Frue og Sankt
Nicolai begge blev opført på højtliggende
områder, som har været egnet til stenbyggeri,
har jordbundsforholdene under
Gråbrødreklosteret ført til store fugtgener og
Oversigtskort med angivelse af kirke- og
funderingsproblemer, som er forsøgt afhjulpet
klosterbygninger, samt placeringer for fundne
begravelser i området. Tegnet af Jens Bech i 1976,
med bl.a. en stolperække under korets gulv,
og ajourført frem til 2007 af Mogens Vedsø i 2013.
tilmuring af vægåbninger og pakning af
murværket med vandstandsende ler. Herefter er korets gulv og mure forhøjet med omtrent 2
meter, og samtidig er fundamentet til østre korsgang nedgravet. Det har også givet
funderingstekniske problemer på grund af det lave terræn, som er blevet afhjulpet ved indbygning
af aflastningsbuer under markniveau. Der er tale om ganske store ingeniørarbejder for at sikre
bygningerne, men rent topografisk har klosteret gennem hele middelalderen haft en god
beliggenhed tæt på de to store strøg, Møllergade og Brogade, samt tæt på byens skibsbro mod
øst.2
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Reinholdt 1992 s. 36ff
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Målesystem
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.

Øvrige data
Den arkæologiske forundersøgelse har generelt været præget af godt vejr, med gennemsnitlige
temperaturer for årstiderne. Der er ikke faldet meget nedbør i undersøgelsesperioden. Arbejdet er
sket i tæt samarbejde med entreprenørafdelingen hos Marius Pedersen A/S, og er foregået ganske
problemfrit, med gensidig respekt for begge parters arbejdsopgaver.

Udgravningsmetode
Forundersøgelsen er foretaget som en overvågning af jordarbejdet med løbende opmåling med
GPS, dokumentation af anlæg, samt optagning af fund. Selve opgravningen er foregået ved brug af
2,5- og 16 tons gravemaskine med planérskovl, og udført med særlig hensyntagen til arkæologien,
da jordarbejdet delvist er foregået inden for fredningszonen.
Der er gravet i dybder af 0,65-0,70m under nuværende terræn i forbindelse med etablering af nyt
kørebaneareal og vandrender. Der er således tale om beskedne gravedybder, men stadig
forbundet med stor risiko, da de fredede klosterbygninger kan påtræffes umiddelbart under
gadeniveau.

Undersøgelsens resultater
Omfanget af den arkæologiske forundersøgelse i Frederiksgade, matrikel 7000 ba, Svendborg
Bygrunde, udgjorde et areal på ca. 450 m2, hvori der er registreret 6 anlæg i form af bevarede
murrester fra klosterkirken, nummereret A1-A2 og A100-A103 Der er indsamlet et mindre
fundmateriale i form af forstyrrede menneskeknogler, muligvis fra begravelser inde i kirken, samt
et enkelt kistehåndtag. Fundene er fortløbende nummereret X1-X3. Murresterne var generelt godt
bevaret i kraft af områdets fredning tilbage i 1970'erne, men resterne af begravelserne inde i
kirken var stærkt forstyrret af moderne jordarbejder i form af kabelnedgravninger.
Anlæg:
A100 er fremkommet ved bortgravning af opfyldsjord i den vestlige ende af Frederiksgade, på den
nordlige side, lige før parkeringspladsen, og består af et ca. 1 m. langt, øst-vest gående murforløb.
Der er ikke tale om regulære munkesten, men nærmere en murkerne bestående af sammenkørte
teglbrokker og mørtel (F5291-96). A101 ligger lige øst for A100, og består af et enkelt synligt skifte
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i røde munkesten, ca. 60 cm langt, og omgivet af nedbrydningslaget fra selve kirken (F5297-99).
Murværket er kun synligt i den sydvendte profil under vejkanten. A102 udgør en murrest på
mindst 2 skifter i højden, og mål på ca. 70x40 cm i et østvest gående forløb. Murværket består af regulære
munkesten med mørtel mellem skifterne (F5300-05). A103
var kun synlig i fladen i en enkelt munkestensbredde, og
ca. 1 m. i længden (F5315-19). A1 er påtruffet 2 m ud for
indgangen til Frederiksgade 17, og består af et 2 m langt,
og 65 cm bredt, øst-vest gående murværksforløb i
regulære munkesten. Murværket er mindst 5 skifter højt,
og bunden er ikke konstateret ved overvågningen. Det er
muligvis en del af kirkens indermur, da det ikke er
opmuret særligt nøjagtigt. Efter endt registrering er der
pålagt fiberdug over murværket, forud for støbning af nye
kantsten, for at sikre det for eftertiden (F5322-26, F5330).
A2 er påtruffet i midten af vejen, nord for A1 og syd for
A103 (F5341-5354). Anlægget er kun fritlagt i overfladen,
A1 påtruffet ud for Frederiksgade 17.
og det er derfor ikke muligt at afgøre, om der er tale om
Muligvis en del af klosterkirkens sydmur.
en del af kirkens østlige gavl, eller en rest af korets gulv. 2
Set fra øst.
parallelle, skråtliggende rækker af røde teglsten (F5351)
indikerer muligvis et dekorationselement i en gulvoverflade. Det er meget sandsynligt at alle de
nævnte anlæg er blevet udgravet og registreret ved de foregående, mere dybdegående
arkæologiske undersøgelser.
Fund:
Der er ved forundersøgelsen konstateret et ganske sparsomt fundmateriale i form af to
forstyrrede begravelser og ét enkelt kistehåndtag. Fundene er fortløbende nummereret X1-X3.
X1-X2 består af forstyrrede menneskeknogler fundet i et brokkelag 40 cm under gadeniveau i den
vestlige del af Frederiksgade inden for fredningszonen. Knoglerne lå ganske tæt ved hinanden,
men udgør tydeligt to forskellige individer. De er stærkt omrodede, og ligger umiddelbart i
klosterkirkens nedbrydningslag. Samtidig er de skåret af en nyere kabelnedgravning. Placeringen
antyder at der er tale om resterne af to begravelser, gravlagt i klosterkirkens østlige side. X3 er et
løsfundet kistehåndtag, men fra samme jordarbejde som X1-X2. Det er afleveret til undertegnede
af entreprenøren, men en nærmere fundplacering var ikke mulig. Det må givetvis henføres til en
sen begravelse i kirken.
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Fremtidigt arbejde på stedet
Den seneste arkæologiske forundersøgelse i den vestlige del af Frederiksgade, har givet os
mulighed for at gense, og foretage nye registreringer samt GPS-opmålinger af dele af
klosterkirken. Det skal dog nævnes, at som et resultat af de beskedne gravedybder er det
hovedsageligt kun toppen af ruinerne der blev blotlagt til registrering.
Ved fremtidige jordarbejder i Frederiksgade, og i de øvrige omkringliggende områder vil
Svendborg Museum som udgangspunkt altid anbefale en arkæologisk forundersøgelse, da
lokaliteten delvist ligger inden for fredningszonen for byens franciskanerkloster, som ligger underog omkring det nuværende
banegårdsområde. I tilfælde af
jordarbejde i fredningszonen vil
Svendborg Museum selvsagt være til
stede under hele forløbet. Derudover
ligger området centralt i Svendborgs
bymidte, og der foreligger derfor en
risiko for at påtræffe intakte kulturlag fra
middelalderen- og renæssancen.
Frederiksgade er i hele dens længde
opgravet i en dybde af 0,65-0,70m ved
denne undersøgelse, og der kan således
eksistere lommer af uforstyrret kulturlag
Forstyrret begravelse oprindeligt placeret under
klosterkirkens gulv. X2, set fra syd.
i de dybere lag øst for fredningszonen.
Derudover har lokaliteten høj prioritet i forhold til flere nationale strategier, herunder:
”Gravpladser dvs. ødekirkegårde og kirkegårde i byerne: lokalisering af selve kirken, dvs.
fundament, grøfter, vægriller, gulve og alterfundamenter, samt tilbygninger som våbenhuse,
kapeller, kirkelader, skolebygninger, gildehuse mm.”, ”Grave prioriteres layout, konstruktion,
gravgaver, datering, leje etc.”, ”Klostre og omgivne kulturlandskab”, samt ”Byområder med
nationale kulturarvsarealer og høj jordfugtighed.” Klostret og den tilhørende kirke samt det
omgivende område prioriteres derfor af Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum højt i forhold til
fremtidige undersøgelser i nærområdet.
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Oversigtskort over registrerede anlæg i Frederiksgade. Banelegemet og banegården ses vest for anlæggene.

Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum d. 28-05-2020
Andreas Frederiksen, arkæolog
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Anlægsliste
Anlæg

Hovedgruppe

Undergruppe

Datering

Kampagne: 13-11-2020
A1

Bygningsdel

Mur

Ældre
middelalder
(1200-tal) Yngre
middelalder
(1300-tal)

A2

Bygningsdel

Mur

Ældre
middelalder
(1200-tal) Yngre
middelalder
(1300-tal)

A100

Bygningsdel

Mur

Ældre
middelalder
(1200-tal) Yngre
middelalder
(1300-tal)

A101

Bygningsdel

Mur

Ældre
middelalder
(1200-tal) Yngre
middelalder
(1300-tal)

A102

Bygningsdel

Mur

Ældre
middelalder
(1200-tal) Yngre
middelalder
(1300-tal)

A103

Bygningsdel

Mur

Ældre
middelalder
(1200-tal) Yngre
middelalder
(1300-tal)
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Fase

Tegn.

Indgår i

Består af

Anlægsbeskrivelse
A1
Bygningsdel, Mur, Ældre middelalder (1200-tal) -Yngre middelalder (1300-tal)
Murværk i munkesten ud for Frederiksgade 17. 2 m langt, og 65 cm bredt. Mindst 5 skifter højt - bunden er ikke
fundet. Muligvis indermur, da det ikke er muret særligt nøjagtigt op.
Foto: 1/5322, 1/5323, 1/5324, 1/5325, 1/5326, 1/5330

A2
Bygningsdel, Mur, Ældre middelalder (1200-tal) -Yngre middelalder (1300-tal)
Del af klosterkirkens østlige gavl eller korets gulv
Foto: 1/5341, 1/5342, 1/5343, 1/5344, 1/5345, 1/5346, 1/5347, 1/5348, 1/5349, 1/5350, 1/5351, 1/5352, 1/5353,
1/5354

A100
Bygningsdel, Mur, Ældre middelalder (1200-tal) -Yngre middelalder (1300-tal)
A100 er fremkommet ved bortgravning af opfyldsjord i den vestlige ende af Frederiksgade, på den nordlige side lige
før parkeringspladsen, og består af et ca. 1 m. langt, øst-vest gående murforløb. Der er ikke tale om regulære
munkesten, men nærmere en murkerne bestående af sammenkørte teglbrokker og mørtel
Foto: 1/5291, 1/5292, 1/5293, 1/5294, 1/5295, 1/5296

A101
Bygningsdel, Mur, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1300-tal)
A101 ligger lige øst for A100, og består af et enkelt synligt skifte i røde munkesten, ca. 60 cm langt, og omgivet af
nedbrydningslaget fra selve kirken (F5297-99). Murværket er kun synligt i den sydvendte profil under vejkanten.
Foto: 1/5297, 1/5298, 1/5299

A102
Bygningsdel, Mur, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1300-tal)
A102 udgør en murrest på mindst 2 skifter i højden, og mål på ca. 70x40 cm i et øst-vest gående forløb. Murværket
består af regulære munkesten med mørtel mellem skifterne.
Foto: 1/5300, 1/5301, 1/5302, 1/5303, 1/5304, 1/5305

12

Fundliste
Fund

Materiale

Genstand

Datering

X1

Zoologisk
materiale

Menneskeknogler

MiddelalderNyere tid
(1661-)

X2

Zoologisk
materiale

Menneskeknogler

MiddelalderNyere tid
(1661-)

X3

Jern

Kistehåndtag

Efterreforma
torisk tid
(1536-1660)
-Nyere tid
(1661-)

Kampagne: 13-11-2020

Fundbeskrivelse
X1
Zoologisk materiale, Menneskeknogler, Middelalder-Nyere tid (1661-)
Forstyrrede menneskeknogler i brokkelag under Frederiksgade (Fredet område)
Foto: 1/5337, 1/5338

X2
Zoologisk materiale, Menneskeknogler, Middelalder-Nyere tid (1661-)
Forstyrrede menneskeknogler i brokkelag under Frederiksgade (Fredet område)
Foto: 1/5339, 1/5340

X3
Jern, Kistehåndtag, Efterreformatorisk tid (1536-1660) -Nyere tid (1661-)
Kistehåndtag. Løsfund, fundet af entreprenøren.
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Anlæg

Tegningsliste
Tegning Målest
ok

Type

Anlæg

Fund

Beskrivelse

Dato

Tegner

Kampagne: 13-11-2020
T1

1:10

Profiltegning

Omtrent NNV-SSØ
23-09orienteret murværk.
2020
Formentlig
klosterkirke. En del
mørtel øverst og
vanskeligt at se.
Teglsten. 3 skifter højt
- profil ej målfast

Inger
Laigaar
d

T2

1:10

Profiltegning

Frederiksgade, fredet
område. Nordlige side
af gaden under
fortovet sf. s.
Murværk, formentlig
klosterkirkens mur.
Sandsynligvis et skifte
under de 6 synlige
skifter. Ikke muligt at
se om murværket
fortsætter mod vest,
men murværket
fortsætter mod øst.

23-092020

Inger
Laigaar
d

T3

1:10

Profiltegning

Murværk, vestlig
ende, nordlige del af
vejen

21-102020

Inger
Laigaar
d
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Fotoliste
Billede

Motiv

Beskrivelse

Anlæg

Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

Kampagne: 13-11-2020
1/5291

A100,
murkerne,
klosterkirke,
Sf. S

A100

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5292

A100,
murkerne,
klosterkirke,
Sf. S

A100

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5293

A100,
murkerne,
klosterkirke,
Sf. oven fra N

A100

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5294

A100,
murkerne,
klosterkirke,
Sf. oven fra N

A100

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5295

A100,
murkerne,
klosterkirke,
Sf. S

A100

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5296

A100,
murkerne,
klosterkirke,
Sf. Ø

A100

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5297

A101, rest af
murværk,
klosterkirke,
Sf. S

A101

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5298

A101, rest af
murværk,
nærbillede,
klosterkirke,
Sf. S

A101

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard

1/5299

A101, rest af
murværk,
klosterkirke
Sf. Oven fra S

A101

digitalt foto 02-12-2020

Inger
Laigaard
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1/5300

A102
Murværk i
nordlig side
af gaden,
klosterkirke,
Sf. Oven fra N

A102

digitalt foto 07-12-2020

Inger
Laigaard

1/5301

A102
Murværk i
nordlig side
af gaden,
klosterkirke,
Sf. S profil

A102

digitalt foto 07-12-2020

Inger
Laigaard

1/5302

A102
Murværk i
nordlig side
af gaden,
klosterkirke,
Sf. S profil

A102

digitalt foto 07-12-2020

Inger
Laigaard

1/5303

A102
Murværk i
nordlig side
af gaden,
klosterkirke,
profil Sf. Ø

A102

digitalt foto 07-12-2020

Inger
Laigaard

1/5304

A102
Murværk i
nordlig side
af gaden,
klosterkirke,
profil Sf. Ø

A102

digitalt foto 07-12-2020

Inger
Laigaard

1/5305

A102
Murværk,
Oversigtsbille klosterkirke
de, murværk i
forgrunden,
Sf. SØ

A102

digitalt foto 07-12-2020

Inger
Laigaard

1/5315

A103
Murværk, Sf.
S

Murværk i den A103
vestlige ende af
den gamle
indkørsel til Pplads. Sf. S, fra
oven Flade

digitalt foto 15-12-2020

Inger
Laigaard

1/5316

A103
Afrømning i
Oversigtsbille den vestlige
de, Sf. SV
ende af den

digitalt foto 15-12-2020

Inger
Laigaard

A103
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gamle
indkørsel til PPlads.
Oversigtsbilled
e Sf. SV mod
det gamle
posthus.
Murværk i
forgrunden
1/5317

Oversigtsbille Afrømning i
de, Sf. Ø
den vestlige
ende af den
gamle
indkørsel til Pplads.
Oversigtsbilled
e Sf. Ø mod V.
Murværk i
forgrunden

digitalt foto 15-12-2020

Inger
Laigaard

1/5318

A103 Rest af
murværk,
klosterkirke

Murværk i den A103
vestlige ende af
den gamle
indkørsel til Pplads. Sf. S, fra
oven flade

digitalt foto 15-12-2020

Inger
Laigaard

1/5319

A103 Rest af
murværk,
klosterkirke

Murværk i den A103
vestlige ende af
den gamle
indkørsel til Pplads. Sf. S, fra
oven flade

digitalt foto 15-12-2020

Inger
Laigaard

1/5320

Hul efter
optagning af
lysmast, Sf. S

Lige øst for
banelegemet

digitalt foto 17-12-2020

Andreas
Frederiksen

1/5321

Hul efter
optagning af
lysmast, Sf. S

Lige øst for
banelegemet

digitalt foto 17-12-2020

Andreas
Frederiksen

1/5322

A1, Murværk, Murværk i
klosterkirke, munkesten ud
Sf. Oven
for
Frederiksgade
17. Sf, oven

digitalt foto 06-01-2021

Andreas
Frederiksen

A1

17

1/5323

A1, Murværk, Murværk i
klosterkirke, munkesten ud
Sf. Ø
for
Frederiksgade
17. Sf, Ø

A1

digitalt foto 06-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5324

A1, Murværk, Murværk i
klosterkirke, munkesten ud
Sf. Ø
for
Frederiksgade
17. Sf, Ø

A1

digitalt foto 06-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5325

A1, Murværk, Murværk i
klosterkirke, munkesten ud
Sf. Ø
for
Frederiksgade
17. Sf, Ø

A1

digitalt foto 06-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5326

A1,
Oversigtsbille
de m.
murværk, Sf.
Ø

Murværk i
munkesten ud
for
Frederiksgade
17. Sf, Ø

A1

digitalt foto 06-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5330

A1, Murværk
m. pålagt
fiberdug

Murværk i
munkesten ud
for
Frederiksgade
17.

A1

digitalt foto 07-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5337

Forstyrrede
menneskekn
ogler i
brokkelag

Forstyrrede
menneskeknog
ler i brokkelag
40 cm under
Frederiksgade
(Fredet
område) Sf. V

X1

digitalt foto 20-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5338

Forstyrrede
menneskekn
ogler i
brokkelag, Sf.
oven

Forstyrrede
menneskeknog
ler i brokkelag
40 cm under
Frederiksgade
(Fredet
område) Sf.
oven

X1

digitalt foto 20-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5339

Forstyrrede
menneskekn
ogler i

Forstyrrede
menneskeknog
ler i brokkelag
40 cm under

X2

digitalt foto 20-01-2021

Andreas
Frederiksen

18

brokkelag, Sf. Frederiksgade
S
(Fredet
område) Sf. S
1/5340

Forstyrrede
menneskekn
ogler i
brokkelag, Sf.
S

Forstyrrede
menneskeknog
ler i brokkelag
40 cm under
Frederiksgade
(Fredet
område) Sf. S

1/5341

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. Ø
klosterkirkens
østlige gavl

1/5342

X2

digitalt foto 20-01-2021

Andreas
Frederiksen

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. Ø
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5343

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. Ø
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5344

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. S
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5345

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. S
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5346

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. N
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5347

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. N
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5348

A2, Murværk, Tolket som del
klosterkirke, af
Sf. N
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen
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1/5349

A2, Murværk,
klosterkirke,
nærbillede Sf.
Ø

Tolket som del
af
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5350

A2, Murværk,
klosterkirke,
nærbillede Sf.
Ø

Tolket som del
af
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5351

A2, Murværk,
klosterkirke,
nærbillede Sf.
Ø

Tolket som del
af
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5352

A2, Murværk,
klosterkirke,
nærbillede Sf.
Ø

Tolket som del
af
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5353

A2, Murværk,
klosterkirke,
nærbillede Sf.
SØ

Tolket som del
af
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5354

A2, Murværk,
klosterkirke,
nærbillede Sf.
Ø

Tolket som del
af
klosterkirkens
østlige gavl

A2

digitalt foto 21-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5358

Nedgravning
til ny
kantsten på
P-plads, Sf.
SØ

digitalt foto 25-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5359

Nedgravning
til ny
kantsten på
P-plads, Sf.
SØ

digitalt foto 25-01-2021

Andreas
Frederiksen

1/5360

Nedgravning
til ny
belysning på
P-plads, Sf. S

digitalt foto 25-01-2021

Andreas
Frederiksen
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