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Abstract 
Fund af bygningsrester fra klosterkompleksets vestfløj fundet ved overvågning i forbindelse med etablering af 

parkeringsplads.   

 

Kirkens placering på de høje målebordsblade 

Undersøgelsens forhistorie 
Undersøgelsens faglige begrundelse: 

 

Området beliggende ved den sydlige bred af indsøen Sundet kan dokumenteres at have været beboet af mennesker 

siden ældre stenalder. Især spor fra bondestenalderen og middelalderen dominerer i området, hvor det ikke mindst er 

helligåndsklosteret der påkalder sig opmærksomhed, som et af egnens væsentligste mindesmærker fra 

middelalderen. 

 

Faaborgs middelalderlige bykerne er udpeget som kulturarvsareal med flg. begrundelse: 

"Areal omfattende Fåborgs historiske bykerne, herunder rester af kulturhistoriske levn under nuværende gader, 

bebyggelse og haver m.m. 

Fåborg nævnes første gang i 1229, men er formentlig ældre. Byen lå i middelalderen på en landtunge omgivet mod 

nord og nordøst af Sundet. Den ældste bebyggelse antages at ligge mellem Holkegade og Jomfrulågen og har siden 

bredt sig. På byens højeste punkt ved Torvet stod Skt. Nicolai Kirke, hvoraf kun tårnet står i dag. Helligåndsklostret i 

byens østdel var i middelalderen et firfløjet anlæg, hvoraf nu kun kirken fra 1400-tallet står tilbage. Desuden havde 

den middelalderlige by et rådhus på Torvet og ved Østergades østende lå den ældste skibsbro, der i senmiddelalderen 

antageligt flyttedes til havnens nuværende placering, idet byens mølle og dæmning, nævnt første gang ved 

Reformationen, medførte, at Sundet ikke længere kunne anvendes som havn. 



Den middelalderlige by var omgivet af vold og grav, af hvilken Vesterport endnu står, mens de øvrige dele forsvandt 

under Grevens Fejde, hvor byen blev plyndret. Dele af voldgraven er påtruffet ved arkæologiske udgravninger. Truet 

af fremtidig anlægs- og byggearbejde i byen". 

 

Ved tidligere udgravninger inden for kulturarvsarealet er der fremkommet rester af bymuren (SB. Nr. 090406-11, 

090406-40 og 090406-15), bebyggelsesspor (090406-30, 090406-38, 090406-9 og 090406-25) og kloster, kirke og 

begravelser (090406-7, 090406-28 og 090406-36). Tidligere undersøgelser viser, at gader og grunde i byen har været 

udjævnet i 13-1400-tallet, men det er ikke kendt om dette også gør sig gældende uden for bymuren. Tidligere 

udgravninger har afdækket fiskegårde (kultur- og skallag) i samme område som klosteret (090406-8 og 090406-10). 

Begge disse er dateret til tidlig neolitikum. 

 

Administrative data 

Bygherre: 

Faaborg Kirke menighedsråd 

v. menighedsrådsformand Erik Buch 

 

Rådgivende ingeniør: 

Susanne Wagner, Landskabsarkitekt MAA 

Kirkegårdskonsulent for Københavns og Fyns Stifter 

 

Antikvariske myndigheder: 

Øhavsmuseet Faaborg, Banegårdspladsen 2b, 5600 Faaborg 

Slots- og Kulturstyrelsen, Fortidsminder, Fejøgade 1 2. sal, 4800 Nykøbing F 

 

Al original dokumentation bliver opbevaret på Øhavsmuseet Faaborg: 

Journalnummer: ØHM 1308 Faaborg Helligåndskirke 

Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer: 19/00272 

Stednummer: 090406-34 

FF systemnummer: 214 300 

 

Korrespondance: 

16. marts 2017: Henvendelse fra Fyns Stift vedr. udtalelse fra Nationalmuseet (NM), hvor NM anbefaler en 

genovervejelse 

31. august 2017: Sagen overdrages til Øhavsmuseet Faaborg (ØHM) fra NM. Stiftet kontaktes vedr. økonomien i 

projektet 

31. august 2017: ØHM laver udtalelse vedr. arkæologien til arkitekt Susanne Wagner (SW) 

29. januar 2018: Mail fra SW med forslag til renovering og udvidelse af p-plads 

29. januar 2018: Mail fra ØHM med uddybende spørgsmål vedr. tilsendte planer 

28. november 2018: Mail fra SW med ønske om budget for overvågning af arbejdet 

29. november 2018: Mail fra ØHM med uddybende spørgsmål vedr. økonomisk ramme, CVR mv. 

7. december 2018: Mail fra SW om anlægsarbejdet timeforbrug i forhold til overvågning 

8. januar 2019: Budgettet for undersøgelsen sendes til Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) 

14. januar 2019: SLKS godkender budgettet 

14. januar 2019: Det godkendte budget sendes til menighedsrådet / SW 

19. februar 2019: Mail ml. SW og AGR ang. opstart 

20. februar 2019: Menighedsrådet v. Erik Buch godkender budgettet. 



9. april 2019: Regnskabet sendes til godkendelse hos SLKS 

3. maj 2019: SLKS godkender regnskabet  

Topografi, terræn og undergrund 
Topografi: Undersøgelsesarealet er beliggende umiddelbart nord for Faaborg Helligåndskirke, inden for den del der i 

middelalderen udgjorde den nordlige del af klosterkomplekset. I dag henligger området som grønt område, og 

"indsyn" til kirken fra omfartsvejen omkring Faaborg. 

 

 

Foto fra c. 1900 af kirken set fra Sund siden (vest). Taget fra Danmarks Kirker 

Terræn: Arealet er let skrånende ned ad mod nord ud mod "Sundet", som i klostrets funktionsperiode har været en 

sejlbar fjordarm ind og herinde var også den middelalderlige havn placeret. 

 

Undergrund: Undersøgelsen var på intet tidspunkt i kontakt med undergrunden.  

Målesystem 
De fundne anlæg blev indmålt med GPS, og der er ikke oprettet et lokalt målesystem  

Øvrige data 
Undersøgelsen fandt sted 25. - 27. marts 2019 

 

Vejret var tåget og vådt forårsvejr. 

 

I undersøgelsen deltog: 

Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg, som er udgravningsansvarlig og beretningspligtig 

Museumsinspektør, middelalderarkæolog Poul B. Heide som daglig leder 

Middelalderarkæolog Ditte N. Madsen 



 

Maskinen blev stillet til rådighed af entreprenøren, som var Korinth Entreprenørservice 

 

Udgravningsmetode 

I henhold til aftale med rådgivende aktitekt på projektet var det aftalen, at museet fulgte afgravningsarbejdet, og at 

afgravningen aldrig var over 25 cm fra terræn. Grundet status som fredet fortidsminde søgtes den mest skånsomme 

metode fra hhv. museum og entreprenør. 

 

Der blev observeret en del tegl og dyreknogler, som har ligget som opfyld fra efter arealet ophørte med at blive brugt 

som kloster.  

Undersøgelsens resultater 
I forbindelse med overvågningen påtraf museet en grube og en plyndret, opfyldt fundamentsgrøft. I kraft af den 

skånsomme metode er der ingen steder gravet til undergrund, og det kan derfor ikke udelukkes at der ligger gemt 

flere anlæg i det udgravede område. 

 

Undersøgelsens væsentligste resultat er fundet af den øst-vest orienterede fundamentsgrøft (X1 og X2), der tolkes 

som den nordlige mur af klosterets vestfløj. Af Danmarks Kirker fremgår det at: Vestfløjen. 1966 blev en vestfløj, som 

muligvis nævnes 1629, forgæves eftersøgt ud for skibets vestligste fag. At der her har været placeret en fløj, fremgår 

imidlertid af nordre sideskibs ti vestligste stræbepiller, som tydeligvis har behugget front og således må være rester af 

længere, nordgående murforløb. 

 

Forhugningen i kirken murværk er ca. 7,8 m bred og vestfløjen må dermed antages at have målt ca. 7,8x39 m. 



 

 
Fortanding på kirkens gavl, som viser hvor det formodes at vestgavlet har ligget fra Danmarks Kirker 

Klosterfløjen menes iflg. Danamrks Kirker at være nedrevet omkring 1600, og i 1629 fæstede Maren Nielsdatter en 

jord 'som det gamle stenhus tilforn påstod, liggende norden og vesten for kirken.  

Fremtidigt arbejde på stedet 
Projektområdet er frigivet, og p-pladsen er etableret. 

 

Idet der kun er afgravet i den aller øverste del af arealet, er arealet ikke færdigundersøgt og i forbindelse med 

fremtidige anlægsarbejder skal der foretages en ny vurdering af det konkrete projekt, herunder plantning.  

 

 

Øhavsmuseet d. 23-10-2019 

 

________________________________________________________ 

  



Anlægsliste 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

  

A1 Bygning Stenbygning Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A2 Bygning Stenbygning Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A3 Grube Grube Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A4 Kulturlag Kulturlag Nyere tid 

(1661 - )-

Nutid 

    

 

Anlægsbeskrivelse 

A1 

Bygning, Stenbygning, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

Aflang nedgravning erkendt i overfladen. I nedgravningen findes udover omrodet kulturjord teglstumper, herunder 

større stykker samt dyreknogler. 

Tolkning: genfyldt, plyndret fundamentsgrøft. Hører formentlig sammen med A2. 

A2 

Bygning, Stenbygning, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

Nedgravning erkendt i overfladen. I nedgravningen findes udover omrodet kulturjord teglstumper, herunder større 

stykker samt dyreknogler. 

Tolkning: genfyldt, plyndret fundamentsgrøft. Hører formentlig sammen med A1. 

A3 

Grube, Grube, Yngre middelalder (1400-tal)-Nyere tid (1661 - ) 

Grube med omrodet kulturjord. 

A4 

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )-Nutid 

Overjord/muldlag. Ej helt afgravet, idet der i forhold til anlægget blot var behov for at rømme den øverste del. 



FundListe 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

  

X1 Bygningskeramik Teglfragmenter Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

 

X2 Bygningskeramik Tegl, munkesten Yngre 

middelalder 

(1400-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

 

X3 Keramik/historisk 

tid 

Bundskår, ubestemt Middelalder-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

 

Fundbeskrivelse 

X1 

Bygningskeramik, Teglfragmenter, Yngre middelalder (1400-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Fragmenter af teglsten udtaget af X1. 

   

X2 

Bygningskeramik, Tegl, munkesten, Yngre middelalder (1400-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

To fragmenter af munkesten. Groft magrede med bl.a. flint og muslingeskaller. Den ene med rester af muslingemørtel. 

   

X3 

Keramik/historisk tid, Bundskår, ubestemt, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Blandede fragmenter af keramik og porcelæn fra overfladejorden. Der er skår af gråvare, stjertpotter, porcelæn med 

overførselsbilleder, stentøj og øvrigt rødgods. Det samlede billede svarer til det der i ævrigt findes ved 

overfladegravninger i Faaborg bykerne. 

  

 


