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Udgivelser fra Middelalder-arkæologisk Forum
Forfatter og år

Titel

Pris

Gl. række (A5)
Connie Jantzen (1990)

Helsingørs middelalderlige topografi

25

Ny række (A4)
Birka Ringbøl Bitsch (1998)
Anne Birgitte Jessen (1998)
J. B. Lund (2001)

Malmgryder i Danmark
Kragelundovnen og dens keramik
Tidlige danske møller. Middelalderens
mølleteknologi i arkæologisk
belysning
Henriette Rensbro (2002)
Bygninger på landet. Middelalderhuse
i Østdanmark 1200-1600
Mette Højmark Søvsø (2005) Middelalderlige ringspænder i det
nuværende Danmark
Esben Klinker Hansen (2007) Senmiddelalderens og renæssancens
pladerustning
Gunhild Øeby Nielsen (2008) Runesten og deres fundforhold
Janne Fruergaard Keyes (2009) Hemmelige huse
Mikael Bækskov Thomasen
Komulesko
(2010)
Lars Agersnap Larsen (2011) Muldfjælsploven i Danmark
Karen Bork-Pedersen (2011)
Stammebåde
Frederik Callesen (2011)
Tvis Kloster
Karin Poulsen (2011)
Den middelalderlige bydel nord for
volden i Århus
Morten Søvsø (2011)
Dominikanerklosteret i Århus
Morten Larsen (2013)
Franciskanerklostret i Odense
Christopher Grønfeldt Petersen Arkæologisk materiale fra den
(2015)
Iberiske Halvø i Skandinavien og det
øvrige Nordeuropa ca. 1100-1600
Småskrifter (A5)
Lars Krants Larsen (1995)

Hvælvtyper på Sjælland, LollandFalster og Møn
Marianne Greve Iversen
Keramikbearbejdningsmetode gennem
(2001)
tiderne
Martin Wangsgaard Jürgensen Aspekter af den normanniske
(2003)
kirkearkitekturs udvikling i
Normandiet og England i tiden 10661175
Martin Wangsgaard Jürgensen Middelalderlige kildekapeller
(2004)
Camilla Post (2005)
Fra bebyggelse til landskab
Kirsten Pugdahl Pedersen
Kanderne fra Faurholm
(2006)
Morten Larsen (2010)
Romanske vesttårne
Vicki R. L. Kristensen (2012) Svendborgs middelalderbefolkning
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Anno Domini 1995
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Bestillinger foretages pr. e-mail til middny@hotmail.com, hos kasserer Johan Larsen
(tlf. 60 70 38 81) eller på www.middelaldernyhedsbrev.dk
Priserne er eksklusiv forsendelse.
Bestillinger afsendes indenfor 3 uger.
Bestillinger kan også afhentes på Moesgård.
Titler, som ikke fremgår af listen, er desværre udsolgt.
Specialeabonnement
Vil du slippe for besværet og automatisk modtage specialerne, når de udkommer?
Så tilmeld dig vores specialeabonnement på middny@hotmail.com. Alle
nyudgivelser vil derefter fremsendes til dig automatisk.
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Nyt fra bestyrelsen
Det primære bestyrelsesarbejde, har henover sommeren haft fokus på det forestående
træf. Dette bliver det første siden 2014, og vi håber at vores læsere vil bakke talstærkt
op, både som tilskuere og talere. Datoen bliver d. 7/4 2017, med temaet innovation i
arkæologisk metode.

Flere informationer om træffet vil være at finde i nyhedsbrevet for marts 2017.
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Konferencer og seminarer mm.
November
Rediscovering the Vikings: Reception, Recovery, Engagement.
Dato: 25.-26. november 2016
Sted: Cork University College
Pris: Ukendt
Tilmelding/registrering: Se link nedenfor.
Yderligere information: http://www.worldtreeproject.org/conference
December
Changing Senses of Sacrality. Objects, Beliefs and Performances from the
Medieval to the Early Modern Era
Dato: 1.-2. december 2016
Sted: Helsinki
Pris: Ukendt
Tilmelding/registrering: http://www.glossa.fi/wp/?page_id=328 Call for papers: 7.
August 2016 http://www.glossa.fi/wp/wp- content/uploads/2016/06/Call-forPapers.pdf
Yderligere information: Se tilmelding.
Objects of Warfare: Presence & Representation
Dato: 12.-13. december 2016
Sted: München
Pris: Endnu ukendt
Tilmelding/registrering: Ikke nærmere kendt.
Yderligere information: http://www.hsozkult.de/event/id/termine-30207
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Marts
Aarhus Student Symposium on Viking and Medieval Scandinavian Subjects.
Dato: 23-24 marts 2017.
Sted: Aarhus.
Pris: Gratis.
Tilmelding/registrering: Call for papers senest 5/12-16. Registrering til symposiet
foregår på følgende mail: studentsymposiumaarhus@gmail.com.
Yderligere information: http://vikingoldnorse.au.dk/activities/symposium/
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5-minutters indlæg
VejleMuseerne
VejleMuseerne har i perioden 3. maj – 27. maj 2016 foretaget udgravningen på
grunden forud for Naturstyrelsens byggeri af ny kontorbygning på Gøddinggård.
Gøddinggård kendes fra skriftlige kilder og nævnes første gang i 1476. Hvor gården
sammen med Gødding Mølle overdrages fra Skt. Hans kloster i Ribe til Engelsholm.
Det mest markante anlæg, der er fundet i udgravningen er fundamentet til en kælder
med et flot gulv lagt med utilhuggede marksten. Stenene i gulvet er lagt med et enkelt
mønster, hvor man har udnyttet nogle lidt større sten, til at lave nogle bånd i gulvet.
Derudover er der to render i belægningen, der har kunnet lede vand ud af bygningen.
Kælderen stammer fra det stuehus, der kendes på kort fra 1795, men som bliver revet
ned i løbet af 1800 tallet. I den forbindelse flyttes stuehuset til dets nuværende
placering, og der bliver efterfølgende ikke bygget mere oven på stedet. Der laves
derimod en kraftig terrænregulering med jord, som bliver kørt ud over kælderen og
den naturlige skråning mod øst, hvorved kælderen har ligget beskyttet. Det formodes,
at bygningen og kælderen er opført i starten af 1700 tallet måske slut 1600 tallet.

7

Før huset med kælderen blev bygget har der ligget et andet hus med jordgravede
stolper. Der er fundet en række nedgravede midtsuler samt et vægforløb af
jordgravede, stenskoede stolper. Huset har været mindst 18 meter langt og ca. 7 meter
bredt. Huset dateres til 1600 tallet ud fra størrelse og stratigrafi.
Stolpehullerne fra 1600 tals huset skærer stolpehullerne fra endnu et hus. Dette hus
har ligeledes jordgravede stolper og har været mindst 13 meter langt og 5,5 meter
bredt. Huset dateres til 15-1600 tallet.
De ældste aktiviteter, der er fundet ved udgravningen er fra middelalderen. Det drejer
sig om et stolpehul øst for kælderen, hvor i der er fundet keramik, der stammer fra
13-1400-tallet. Derudover er der fundet en flot stensat brønd, der ud fra stratigrafi
med husene i udgravningen dateres til 14-1500- tallet. De eneste fund, der blev gjort i
brønden er to stykker af munkesten. De to anlæg fra middelalderen kunne meget vel
stamme fra det Gøddinggård, der omtales i de skriftlige kilder fra 1476.
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Dorthe Horn Christensen
Vendsyssel Historiske Museum
VHM00685 Odden
I foråret 2016 fik Vendsyssel Historiske Museum lejlighed til at foretage en mindre
undersøgelse i sydfløjen på herregården Odden nordøst for Hjørring.

Herregården er placeret på en delvist naturlig banke, der udgør den nordlige
afslutning på en bakkekam placeret i et tilløbssystem til Uggerby Å. Mod syd er
området kupperet og karakteriseret af flere bakkedrag, mens området nordfor er
kendetegnet ved flade engdrag. Bakkeknolden, på hvilken herregården hviler, består
overvejende af lyst, gråt ler, og er i forbindelse med anlæggelsen af
herregårdskomplekset i den sene middelalder blevet genstand for en omfattende
regulering – dels er topfladen givetvis blevet udjævnet, dels er banken blevet afskåret
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fra bakkeknolden mod syd ved anlæggelsen af voldgrave mod syd og øst. Banken har
herved fået et tilnærmelsesvist rektangulært tilsnit med en topflade på ca. 62x21m.

Den nuværende herregård består af flere forskellige bygningsdele tilkommet løbende
fra omkring 1500 og frem. Ældst er en del af kompleksets sydfløj (den vestlige del, i
hvilken udgravningen fandt sted), der oprindeligt har udgjort et mindre selvstændigt
stenhus fra tiden omkring 1500. I løbet af 1500-tallet er siden tilkommet en østfløj
samt en mellembygning, der har forbundet østfløjen og det ældre stenhus.
Herregården udgøres i dag ligeledes af en vestfløj, der er af nyere dato, men opført
som erstatning for en ældre, og undersøgelser i 1900-tallets midte har vist, at
komplekset også har haft en nordfløj.

Ved undersøgelsen blev bygningens fundamentssten og ældste gulvlag (en
pikstensbrolægning) iagttaget - dateret til årene omkring 1500 - samt en del
opfyldningslag fra efterreformatorisk tid. Det kunne i undersøgelsen konstateres, at
kældergulvet i bygningen var blevet hævet omtrent 70 cm siden opførelsen i
begyndelsen af 1500-årene.

Morten Larsen

VHM00286 Ådalen III
I forbindelse med anlæggelsen af den nordre omfartsvej omkring Brønderslev
undersøgte Vendsyssel Historiske Museum et mindre gårdsanlæg dateret til tidlig
middelalder. Undersøgelsen, der foreløbigt kun omfatter vejarealet, tilvejebragte en
større enskibet hustomt med udskud langs dele af sydsiden, samt et mindre udhus.
Undersøgelserne er fortsat under behandling.

Morten Larsen
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VHM00720 Gårestrup-Hjørring
I forbindelse med en tracégravning i udkanten af Hjørring er Vendsyssel Historiske
Museum stødt på to områder med bebyggelse fra vikingetid og middelalder. Den ene
lokalitet (Krugstrup) omfatter fundet af enskibet hustomt med buede langvægge,
mens den anden lokalitet (Toftelund) omfatter en større middelalderlig gårdsenhed
bestående af en større ØV-orienteret, enskibet hustomt med udskud, en NS-orienteret
enskibet bygning samt en staklade. Fundmaterialet var beskedent og domineres af
fragmenter af kakkelpotte.
Morten Larsen

Holstebro museum
I forbindelse med anlæggelsen af motorvejen mellem Herning og Holstebro, har
Holstebro Museum i løbet af de sidste par år prøvegravet over 300 hektar, fordelt på
over 20 km motorvejsstrækning i museets ansvarsområde. Set i det lys, er sporene af
middelalderen ret begrænsede, og fordeler sig på tre lokaliteter, hvor den her
behandlede er den mest omfattende. Det er nærliggende at antage, at det generelle
fravær skyldes, at traceet kun i ringe grad er ført igennem eksisterende bebyggelse,
og oftest i relativ stor afstand af denne. Det er da også omkring et hus, der stod indtil
sommeren 2016, den mest intensive middelalderbebyggelse fremkom.
Lokaliteten kendes i de skriftlige kilder fra reformationstiden, hvor to gårde i området
tilhører Tvis kloster. Mindst den ene må formodes at være den ene af de her
udgravede, kaldet Lille Toustrup, mens den anden anslås at være Store Toustrup, godt
800 meter sydøst herfor. Den oprindelige Lille Toustrup bebyggelse skønnes efter
udgravningen, at have været større end på reformationstiden.
Omkring 30 af områdets over 150 konstruktioner er løst dateret til middelalder, og af
disse er 18 egentlige huse, mens 12 er mindre udhuse og firstolpeanlæg. Det kan ikke
udelukkes, at der blandt disse er efterreformatoriske huse, men der er ikke noget i
fundmaterialet, der peger i denne retning. Det middelalderlige fundmateriale er dog
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også meget sparsomt, og begrænser sig til enkelte grønglaserede kandeskår og et par
detektorfundne høj- eller senmiddelalderlige mønter. Typologisk mangler husene
klart daterbare karakteristika, men entydigt tidlige træk som ydre skråstivere og
buede langvægge er umiddelbart ikke til stede.
Den middelalderlige bebyggelse udskiller sig i fire områder. Den sydligste(1) syntes
at være mindst ét gårdsanlæg. Umiddelbart sammenhængende med dette findes det
mest intensivt bebyggede område(2), hvor adskillige gårdsanlæg og skiftende
toftegrænser kan udskilles, der for enkeltes vedkommende kan relateres. De to
områder er omkranset af et system af grøfter, der for en dels vedkommende er fornyet
af flere omgange. Forløbet følger meget nøje skellet mellem hede og opdyrket land
på O1 kortet, og spørgsmålet er, om udpiningen af jorden til hede har rod i en
middelalderlig opdyrkning. Orienteringen af bygningerne i de to områder er lidt
forskellig, men meget koncist indenfor hver deres område, og det kan dermed ikke
udelukkes, at der ikke er tale om samtidighed. Imod dette taler dog grøfterne, hvis
forløb omkranser dem begge.
For de to resterende
områder (3 og 4) gælder
at bebyggelsen er mere
sporadisk, og
sammenhængene er
sværere at udskille.
Både område 2 og 4 er
delvist udgravet under
nyligt nedrevne
bygninger, markveje og
større træer, og
bevaringsgraden er
1: Området ved Lille Toustrup, hvor de anslåede middelalderaktiviteter er
markeret med grøn.
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stedvist derefter. Overordnet var den dog overraskende god, og der skal herfra lyde
en opfordring til at smide nogle grøfter ind i haver og gårdspladser, hvis lejligheden
byder sig.
Martin Risvig

Odense Bys Museer
Thomas B. Thriges Gade, Odense (OBM9776)
Museet har undersøgt området umiddelbart øst for den 2014 undersøgte I. Vilh.
Werners Plads. Nedrivningen af den østlige del af karréen med de bevarede Overgade
1 og 3 ruiner samt anlæggelsen af Gaden havde dog fjernet større dele af
kulturlagene, end det var tilfældet i 2014. I baggårdsarealer var det stort set kun
muligt at registrere brønde, latriner og andre nedgravninger, mens der nærmest
Overgade under de nedrevne forhuse var bevaret en lille meter kulturlag. De mange
brønde bestod både af tøndebrønde (største tøndemål 1,6 m!) og plankebyggede
brønde, og afspejlede vanskeligheden ved at skaffe en stabil vandforsyning på toppen
af ryggen mellem Odense Å og Rosenbækken. Det forventes, at brøndene, når de er
dendrokronologisk dateret, vil afspejle udviklingen i løsninger fra 1200-tallet frem til
den yngste stenbyggede brønd, som med pumperør og dele af støbte jernrør i fylden,
må dateres til midten af 1800-tallet. De ældre brønde har gradvist givet plads for en
intensiv udnyttelse af arealet til husholdning- og møddingsaffald dels som fyld i
sløjfede brønde dels i delvist trækantede gruber, som antages at være fyldt successivt.
Der fandtes også latrinkuler. Den mest interessante var sløjfet efter en brand, hvor
dele af den brændte bygning var dumpet i gruben sammen med to lokumssæder. Der
er påvist en brændt kælder på det 2014 udgravede areal mod øst, og der kan meget
vel være tale om den samme begivenhed, hvilket en nærmere analyse vil afgøre.
I Overgade fandtes fortsættelsen af boderne i torvegaden, som blev påtruffet i 2014.
Denne gang var både udstrækningen mod nord og syd bevaret. De var også her
nogenlunde ens omtrentlig 10x6 fod. Boderne kunne følges over en længere årrække
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fra formentlig en gang i 1200-tallet. De kan antages at være benyttet endnu i
slutningen af 1500-tallet, idet de dels bliver nævnt på Braunius’ prospekt 1593 og
dels at en trævandledning oprindelig etableret 1585 respekterer boderækken. Knyttet
til boderækken var også det ældste sikre hus på stedet i form af et lergulv, hvortil skal
knyttes de ældste gruber på det bagvedliggende areal. Under hus og boderække
fandtes et planeringslag af overvejende husholdningsaffald og gødning af op til 70
cm mægtighed. Under laget genfandtes den kendte 1100-tals brolægning, som må
være blevet sløjfet på en gang, formentlig i forbindelse med etablering af boderne.
Indtil da havde vejen ligget lavere end arealet mod syd, hvilket ikke har været
hensigtsmæssigt, selv om afvanding kunne foregå mod nord. På arealet syd of vejen
kan der for nuværende kun knyttes forholdsvis få spor af aktiviteter til brolægningen
ud over et ildsted og enkelte gruber, som formentlig svarer til den ældste
aktivitetsfase på I. Vilh. Werners Plads. De var dog, så vidt det kunne fastslås end
stratigrafi, anlagt senere brolægningen, som derfor i øjeblikket fremstår som anlagt
omtrent på bar mark. En række fund fra brolægningen, herunder to kong Niels mønter
slået i Odense i hans tidlige regeringstid, bekræfter, at belægningen snarest hører til
omkring 1100.

Nielsmønt: Fra laget lige over brolægningen kom en kong Niels mønt slået i Odense i hans tidlige
regeringstid.
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Man kan derfor overveje, om etableringen af brolægningen skal forbindes med den
vigtigste begivenhed i Odense i begyndelsen af 1100-tallet, nemlig helgenkåringen af
Knud d. Hellige, hvor byen må have savnet offentlige rum til denne form for
udadvendte manifestation, på samme måde som incitamentet til færdiggørelsen af det
efterreformatoriske Albani Torv var den overdådige lenshyldning i 1580.

Hjulspor: Brolægningen fra o. 1100 med pytter i hjulsporene.

Mikael M. Bjerregård
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Jakob Tue Christensen

Jesper Hansen

Museum Østjylland & Nationalmuseet
Sct. Mortens Kirke i Randers
I sommeren 2016 blev sakristiet på korets nordside revet ned, og et nyt skal bygges
på samme sted. Sakristiet var opført midt i 1800-tallet. Ved nedrivningen blev korets
nordmur og det søndre sideskibs østgavl blottet, og der viste sig mange spor efter
tidligere bygninger og gennembrydninger. Murværksregistrering og udgravning blev
foretaget af Nationalmuseets kirkearkæologer (undertegnede) i samarbejde med
Østjyllands Museum (Thomas Guntzelnick Poulsen). Udgravningsrapporten er ikke
færdig og derfor er denne præsentation kun foreløbig.

Fig. 2. Korets nordvæg efter nedrivning af sakristiet i

Fig. 1. Sakristiet før nedrivningen. Nord for kirken var
kirkegård frem til 1821, hvor Kirketorvet blev anlagt.
Kulturhistorisk Museum i Randers gravede på torvet i
1999 og fandt murforløb, som muligvis hænger
sammen med klosteret.

2016.

Sct. Mortens Kirke blev foræret til Helligåndsordenen af Kong Hans. Den nuværende
kirkes kor og skib er begge fra o. 1500, skibet er yngre end koret. Buen øverst i
skibets østgavl tyder på, at det har været planen at udvide koret i hvert fald i højden.
Under jorden blev fundet en del murværk, hvoraf det meste stammede fra 1800-tallets
sakristiet. Alt dette er nu fjernet forud for opførelsen af et nyt og længere sakristi.
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Fig. 4. Sideskibets østgavl med den oprindelige dør og
den sekundære spidsbuede åbning ind til sakristiet.
Murens overflade er meget ujævn, fordi den ydre skal
af munkesten mangler. Muren er sandsynligvis flækket
ned igennem kernen i forbindelse med nedrivning af en
bygningsdel øst herfor.

Fig. 3. En benkule i sakristiets østlige del tømmes.
Murværket på begge sider hører til sakristiet, mens
døren og stræbepillen på korets nordmur er
oprindelige. Ved Kirketorvets anlæggelse blev
knoglerne herfra gravet ned på den nye kirkegård.
Knoglerne under sakristiet kom også derhen.

Lige foran sideskibets østmur er sammenhørende murværk. Det drejer sig om den
østligste del af sideskibets østmur og et kort stykke af en mur i forlængelse af
sideskibets nordmur. Begge dele er opbygget med fundament af store kvadre med
munkestensmur på, ligesom sideskibets nordmur. En sandsynlig tolkningen er, at
nordre sideskib har strakt sig længere mod øst, langs koret. Og da den østligste del af
bygningen blev revet ned, blev den fælles mur flækket ned igennem kernen.
Murtykkelsen tyder på, at den østlige del er en tilbygning. En sådan bygningsdel, som
forbinder kirken med klosteret er fundet ved Helligåndsklosteret i Fåborg (se
Danmarks

Kirker).

Det nye sakristi skal strække sig længere mod øst. Ud
for korets østligste del sås en meter under nuværende
overflade et knap en meter tykt gytjelag (herunder er
råjord). I gytjen er spredte stumper af rød tegl og en hel
del mindre sten (<40 cm).

Nedre del af sideskibets østgavl og fundamentet
herunder, set fra øst. Til højre ses at sideskibets nordre
fundament fortsætter mod øst. Nederst i billedet er
rester af opgravet gytje og påkørt grus.
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Både korets nordmur og sideskibets østgavl har spor efter adskillige tilbygninger og
ombygninger, hvis rækkefølge og datering kan diskuteres. Der blev foretaget tre
forskellige typer opmålinger.

Moesgård Museum opmålte de fremgravede murrester. Planen kan i MapInfo sammenkædes med udgravningen på torvet i
1999. Her vist med foto. Nord er opad.

Frilandsmuseets Tegnestue opmålte de lodrette flader
med målepunkter og orthophoto. Her vist som
isometri.

VHM Arkitekter, som er anlægsarbejdets byggeleder,
foretog en opmåling af de lodrette mure med
punktsky. Her er vist sideskibets østgavl før
18blotlægning af fundamentet.

Der er ikke fundet spor efter en ældre kirke. Bortset fra kvaderne i den nuværende
kirkes fundament, som muligvis kan være genanvendte.
Både korets nordmur og sideskibets østgavl vil i det nye byggeri forblive synlige og
med alle brugsspor bevaret.
Henriette Rensbro, Nationalmuseet MRN
Museum Nordsjælland
Torup
I 2014 og 2016 foretog Aarhus Universitet og Museum Nordsjælland en
uddannelsesgravning af en gård i den tilsandede landsby Torup. Resultatet af disse
skal her kort beskrives.
Torup landsby lå i det nuværende Tisvilde hegn på Nordsjælland. Det bestod i 1559
af 12 gårde. Fra slutningen af 1500 tallet og frem til 1600 blev landsbyen forladt og
lagt øde pga. sandflugt, som i sidste ende dækkende landsbyen helt.
Landsbyen blev lokaliseret i 1960erne og arkæologisk undersøgt af tre omgange.
Ved disse er der i alt lokaliseret fire gårde, to af dem er blevet nærmere undersøgt,
mens de resterende kun er summarisk undersøgt.
Bedst bevaret af disse var gård 1, som blev undersøgt i 1969-72 og igen i 1992.
Under et heldækkende sandlag var denne gård et utrolig velbevaret trelænget
gårdsanlæg. Mod nord lå hovedhuset, der var opdelt i fire rum. Centralt i bygningen
lå den store bagovn i et større rum og i et rum mod øst fremkom der en røgovn.
Udover hovedhuset blev der mod vest fundet en mindre lade/lo og mod øst en større
stald.
Ved undersøgelsen kunne det konkluderes at hovedhuset og vestlængen med
sikkerhed havde haft 4 faser heraf to syldstensfaser og to stolpehulsfaser. De fire
faser overlejrer hinanden, og der er kun tale om mindre forskelle i længde af husene,

mens bredden er forblevet den samme på omkring 5 m. Den sidste fase med
stolpehuller og den første fase med syld ligger lige over hinanden.
Gård 2 blev lokaliseret i 1992, men først udgravet ved et samarbejdet imellem
Museum Nordsjælland og Aarhus Universitet i 2014 og 2016. Ved undersøgelserne
er det kun lykkes at lokalisere hovedhuset, om gården har haft en eller flere længer
vides ikke.
Som gård 1, kunne denne gård også opdeles i mindst 4 faser, to faser med
stolpehuller og to faser med en konstruktion på stensyld. Desværre var
bevaringsforholdene her langt fra så gode som ved gård 1.
Gård 2 var i sin yngste fase omkring 16,5m lang og 5m bred, i midten af huset
fremkom et fundament til en bageovn vendt op mod den nordlige væg. Det kunne ud
fra undersøgelser med sikkerhed siges, at gården var opdelt i tre rum, en mindre
forstue formentligt med indgang fra syd, mod øst et mindre rum på 4 x 5m og mod
vest et større rum på 9 x 5m, hvorfra bageovnen blev betjent. I rummet mod øst blev
der fundet rester af det, der må tolkes som en røgovn.
Med kun en lille forskydning, kunne det konstateres, at der under det yngste hus var
endnu en syldstens fase. Denne bar tydelige spor af at være brændt. Hvor langt dette
hus har været kunne ikke konkluderes, men formentligt er det af samme størrelse og
dimissioner som det yngste hus.
Lige under syldstenene blev der fundet nedgravede stolper til den yngste stolpehuls
fase. Stolperne var placeret under enkelte større sten, som må respektere den endelig
fase. Stolperne var ganske enkelt blevet afskåret da man overgik til syldstensfasen.
Det yngste stolpehus har derfor haft de samme dimissioner som det ældste
syldstenshus.
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I husets østlig del fremkom der en struktur, som formentligt skal tolkes som en
jordkælder. Måske i forbindelse med denne jordkælder var der anlagt en simpel
esse. Denne var blevet udskiftet to til tre gange. Det antyder, at der i husets østende
har ligget en smedje i en af stolpehulsfaserne. En lignende placering af en smedje
kendes fra Kildemosegård.
Imellem de to undersøgte gårde blev der ved undersøgelsen i 2014 yderligere fundet
en gård. Denne gård var langt den bedst bevarede, således fremkom der en
nedsunket ovn bevaret i over 60 cm højde og langs væggen sås lerbræmmer. Det
blev valgt ikke at undersøge denne gård, men at lade den ligge til mere dybdegående
undersøgelser.
På nuværende tidspunkt er materialet fra Torup ved at blive nærmere
gennembearbejdet, men der er flere træk, som er værd fremhæve. Først og fremmest
den store lighed de enkelte hovedhuse udviser, her tænkes især på placering af
bageovne og røgovne samt indgang til hovedhusene. Alle hovedhusene udviser
samme mønster.
Selve opbygningen omkring bageovnene er væsentlig, da disse huse ikke som
senere i 1600 tallet og 1700 tallet har haft skorstene. Det betyder at den
sammentrækning man ser af ildstedet i tilknytning til skorsten og bilæggerovne ikke
er opstået endnu, og dermed peger gården i Torup tilbage i tid. De er med andre ord
en overgangsform fra middelalderens gård til 1700 tallets gårde.
Kjartan Langsted
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Nye bøger

Turi Thomsen og Knud Erik Jacobsen m.fl. (red.): Østergaard 500 år - fra
forfald til bevaring.
2016, 113 sider. Bogen er udgivet af MUSEUM, Skive Kommune, Sundsøre
Lokalarkiv, Sundsøre Lokalhistorisk Forening og Støtteforeningen for
Middelalderborgen Østergaard.
Pris: 75 Kr.
Bogen kan købes på:
Ved henvendelse til info@middelalderborgen-ostergaard.dk.

I forbindelse med jubilæumsåret for Østergaards opførelse, udgives denne rigt
illustrerede bog om blandt andet de unikke kalkmalerier, arkæologiske
undersøgelser, de mange spor af fortiden, bevaringsindsatsen, de nyeste
istandsættelser m.m.

Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen: Danmarks Byer i
Middelalderen.
2016, 560 sider. Velillustreret. Aarhus Universitetsforlag.
Pris: 499 kr.
Bogen kan købes på:
https://www.saxo.com/dk/danmarks-byer-i-middelalderen_hans-krongaardkristensenbjoern-poulsen_indbundet_9788771249064

Danmarks Byer i Middelalderen er et nyt værk, som omhandler de danske
middelalderbyers opblomstring, fra den tidligste tid, defineret i bogen fra 500 e.Kr.
til 1550.
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Lasse C.A. Sonne og Sarah Croix (red.): Svend Estridsen
2016, 272 sider, Syddansk Universitetsforlag.
Pris: 298 kr.
Bogen kan købes på: http://www.universitypress.dk/shop/svend-estridsen3528p.html

Fokus er især rettet mod den indenrigs- og udenrigspolitiske, kirkepolitiske,
økonomiske og retshistoriske betydning af Svends regeringsførelse. Bogen
henvender sig til fagfolk og alle med interesse for dansk middelalderhistorie, der
ønsker en grundig indføring i eller søger inspiration til videre udforskning af denne
spændende og vigtige periode i Danmarks historie.
Henrik Thrane: Kongen, Jægermesteren og Livskytten – Frederik den
Syvendes arkæologiske mani.
2015, 315 sider. Syddansk Universitetsforlag.
Pris: 375 Kr.
Bogen kan købes på: http://www.universitypress.dk/shop/kongen-jaegermesteren3456p.html

Bogen giver en grundig og velskrevet gennemgang af Frederik VII's arkæologiske
mani og er illustreret med flere af kongens tegninger og udgravningsskitser, som
ikke har været vist før.
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Kirsten Lindberg: Tranekær – Fra Kirkeby til Slotsby.
2016, 518 sider. Tegnestuen Tilia Montana.
Pris: 449,95 Kr.
Bogen kan købes på: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/arkitekturdesign/tranekaer-fra-kirkeby-til-slotsby

Topografisk, arkitekturhistorisk og personalhistorisk værk om byen Tranekærs
historie fra middelalder til nutid. Samtlige nuværende ejendomme beskrevet og
gengivet med mindst ét fotografi.

Janus Møller Jensen og Carsten Selch Jensen: Krig, Korstog og Kulturmøder i
1700-tallet.
2016, 173 sider. Østfyns Museer.
Pris: 150 Kr.
Bogen kan købes på: Ukendt.

Bogen udspringer af et seminar om emnet afholdt som et af de årlige seminarer i
december med fokus på forskellige aspekter af korstogenes historie, som arrangeres
i fællesskab af Østfyns Museer og Middelaldercentret ved Syddansk Universitet.

Annette Hoff: Den Danske Chokoladehistorie.
2016, 326 sider. Wormianum og Den Gamle By.
Pris: 289,95 Kr.
Bogen kan købes på: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/historie-mytologi/dendanske-chokoladehistorie

Den Danske Chokoladehistorie bringer hele fortællingen om danskernes brug af
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chokolade - fra 1700-årenes luksusdrik og frem til nutidens Yankie-barer og
gourmetchokolade. Bogen rummer også de ældste kageopskrifter med chokolade, og
de tidligste chokoladefabrikkers varer beskrives sammen med familieerindringer om
den varme fødselsdagsdrik og de første spisechokolader. Nutidens
oplevelsesøkonomi, afrikanske børneslavearbejde og den mørke chokolades
sundhedsfremmende virkninger runder bogen af. Bogen skal ses som tredje bind i
serien startende med kaffe- og tehistorien.

Kaare R. Skou: Lov og land. En fortælling om Danmarks grundlove gennem
800 år.
2016, 440 sider. Gads forlag.
Pris: 349,95 kr.
Bogen kan købes på: https://gad.dk/lov-og-land
Lov og Land fortæller næsten 800 års danmarkshistorie med grundlovene som
prisme. Den beretter om de kulturhistoriske og kulturpolitiske forhold, der ligger til
grund for lovene, og om de magtkampe, som i den forbindelse er blevet udkæmpet:
mellem konge, kirke, adel og borger; mellem bønder, arbejdere og arbejdsgivere;
mellem mænd og kvinder og alle de andre samfundsgrupper, som har kæmpet for at
præge både lov og land.
Leif Baun Christensen: Jelling – Byen der forsvandt.
2016, 174 sider. Forlaget Jelling.
Pris: 389,95 kr.
Bogen kan købes på: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/historie-mytologi/jellingbyen-der-forsvandt
Bogen er endnu ikke anmeldt.
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Gunvor Maria Juul: Danmarks ældste kogebog 1616.
2016, 192 sider. Koustrup & Co.
Pris: 199,95 kr.
Bogen kan købes på: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/kogeboeger/danmarksaeldste-kogebog-1616
Danmarks ældste kogebog foreligger her for første gang i en nutidig og læsevenlig
udgave med spændende forklaringer på de enkelte opskrifter og råvarer, illustreret
med samtidige malerier. Bogen rummer 100 afsnit med enkeltopskrifter og praktiske
vejledninger om bagning, brygning, brændevin, eddike og køkkenhygiejne.
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