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Beretning 

for den arkæologiske forundersøgelse af Klostergade 34, 5600 Faaborg 

ØHM1295 Klostergade 34, Fåborg sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. 

Sted nr. 09.04.06. Sb.nr. 42. KUAS nr. 17/01931 

 

 

Figur 1 Oversigtskort over Faaborg by med undersøgelsesområdet beliggende i den nordlige del af 

bykernen. © Øhavsmuseet Faaborg og Geodatastyrelsen. 

 

Denne beretning omhandler den arkæologiske forundersøgelse på adressen Klostergade 34, 5600 

Faaborg, beliggende i kulturarvsarealet 'Fåborg'. Undersøgelsen var rekvireret af Faaborg-Midtfyn 

Kommune, og belv gennemført i dagene 5-6. september 2017. Der fremkom kun enkeltliggende 

kulturspor ved undersøgelsen, hvorfor området i forlængelse heraf frigives til byggeri. 
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Abstract 
Kampagne: 05-09-2017 

I forbindelse med salg af en byggegrund har Øhavsmuseet Faaborg udført en arkæologisk forundersøgelse 

på adressen Klostergade 34 i Faaborg. Undersøgelsen blev gennemført den 5. og 6. september 2017. Der 

blev udlagt fire søgegrøfter på matriklen, hvorved der blev fundet enkelte stolpehuller, kulturlag og en 

kalkkule, formentlig fra middelalderen. Alt i alt vurderes det, at der ikke på den pågældende matrikel findes 

væsentlige fortidsminder, hvorfor grunden blev frigivet til videre arbejde. 

 

Undersøgelsen blev gennemført af museumsinspektør, middelalderarkæolog Poul Baltzer Heide 

(udgravningsleder og beretningsansvarlig), museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen og museumsassistent 

Villy Nielsen. Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg har været Øhavsmuseet Faaborgs sagsbehandler.  
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Undersøgelsens forhistorie 
Kampagne: 05-09-2017 

Matriklen er en del af Faaborg bys markjorder, og har tidligere været bebygget som først villa og siden 

børnehave. Den nordligste del af matriklen har tidligere været kolonihaver. 

 

Ved nedlæggelse af børnehaven har Faaborg-Midtfyn Kommune ønsket at afhænde grunden som 

byggegrund, og i den forbindelse er Øhavsmuseet Faaborg blevet bedt om at foretage en forundersøgelse. 

Området er omfattet af kulturarvsarealet 'Fåborg', og ligger 50 m fra den gamle bymur og voldgrav. 

 

Øhavsmuseet indstillede i marts 2017 ejendommen til en forundersøgelse med flg. faglige berundelse: 

 

"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 står 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". 

Den pågældende matrikel ligger i den nordlige del af kulturarvsarealet, 40 meter uden for den 

middelalderlige bymurs forløb. Terrænet skråner her ned imod bredden af den store indsø, Sundet. 

Ved tidligere udgravninger inden for kulturarvsarealet er der fremkommet rester af bymuren (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) 100 m sydøst for og 

500 m nordvest for den pågældende matrikel, begge på samme kote (090406-8 og 090406-10). Begge disse 

er dateret til tidlig neolitikum. 
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Administrative data 

Kampagne: 05-09-2017 

 

Aktører 

Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune. Ejendommen blev inden undersøgelsen videresolgt til Per og 

Frederik Bekkelund, Mørkebjergvej 11b, 5600 Faaborg (Ejendomsselskabet Kolstergade 34 Aps). Kontakt 

hos FMK: Ulla Meilstrup. 

 

Antikvariske myndigheder: Øhavsmuseet Faaborg/Arkæologi Sydfyn, Banegårdspladsen 2a, 5600 Faaborg & 

Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København K. 

 

Al original dokumentation bliver opbevaret på Øhavsmuseet Faaborg under journalnummer ØHM 1295 

Klostergade 34. Journalnummeret hos Slots- og Kulturstyrelsen er 17/01931. 

 

Korrespondance/telefonsamtaler 

2. marts 2017: Indsendelse af budget til Slots- og Kulturstyrelsen for forundersøgelse af ejendommen 

Klostergade 34, 5600 Faaborg. Samlet budget: 71.475 kr. 

 

10. marts 2017: Godkendelse af budget i Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

13. marts 2017: FMK oprienteres om at budgettet er godkendt i Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

28. august 2017: Forespørgsel hos Faaborg-Midtfyn Kommune om status for projektet. 

 

30. august 2017: Anne Garhøj Rosenberg orienterer grundens nye ejer (Per Bekkelund) om at der ikke er 

foretaget den planlagte arkæologiske forundersøgelse på grunden, og beder denne tage stilling til om 

undersøgelsen ønskes gennemført. 

 

-: Advokat Jess Lykke Gregersen (Odense) fremsender på vejne af lodsejer tilladelse til at undersøgelsen kan 

påbegyndes for Faaborg-Midtfyn Kommunes regning. 

 

31. august 2017: Per Bekkelund fremsender rapport fra geoteknisk undersøgelse. 

 

5.-6. september 2017: Forundersøgelse 

 

6. september 2017: Det aftales mundtligt med Frederik Bekkelund at museet ikke tildækker grøfterne. 

 

-: Advokat Jess Lykker Gregersen instruerer FMK og museet om at den opgravede jord ikke fyldes tilbage i 

grøfterne. 

 

7. august 2017: Arealet frigives til byggeri.  
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Topografi, terræn og undergrund 
Kampagne: 05-09-2017 

Topografi: Matriklen ligger i den nordlige del af middelalderbyen Faaborg, lige uden for den nu forsvundne 

bymur. Matriklen har tidligere været beugt som villagrund og senest som børnehave. Matriklen forbinder 

den middelalderlige bymidte med det nord for byen liggende engområde langs breden af Sundet, hvor der i 

dag er kolonihaver. 

 

Terræn: Terrænet skråner jævnt fra syd mod nord, således at der i den nuværende tilstand er to meters 

højdeforskel mellem gadeniveau og matriklens nordlige skel. 

 

Undergrund: Undergrunden er overvejende leret og består af glaciale aflejringer. Der er en del vekslen 

mellem ler, sand og grus, og farven er overvejende gullig og orange/brun. Det er et særligt forhold på 

grunden at den tidligere villa og børnehave er fuldstændig nedbrudt, og at de øverste 1-1,5 m af jorden på 

matriklen består af nedbrydningsmateriale.  

 

Figur 2 Oversigtsbillede over Klostergade 34. Det ses at terrænet skråner ned imod Sundet. ØHM1295_F3. ©Øhavsmuseet 

Faaborg. 
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Målesystem 
Kampagne: 05-09-2017 

Hele udgravningen blev indmålt med d-gps (Trimble) i system 34 Jylland-Fyn af museumstekniker Villy 

Nielsen. Udgravningsdataene opbevares på Øhavsmuseet Faaborg i sagens digital journal under flg. 

listenavne: 

 

Anlæg_trans 

Felt_trans 

kote_trans  

 

Øvrige data 
Kampagne: 05-09-2017 

I undersøgelsen deltog: 

Museumsinspektør Poul Baltzer Heide (beretningsansvarlig) 

Museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen 

Museumstekniker Villy Nielsen 

 

Maskinen kom fra Solbjerg Maskinstation og blev ført af Stefan. Maskinen var en 8 tons gravemaskine på 

bælter, med en 1,2 m bred skovl. 

 

Udgravningen fandt sted 4.-5. september 2017. 

 

Vejret var overvejende godt og oversigtsforholdene gode. Desværre var der trængt en del vand ind i 

grøfterne natten mellem den 4, og 5. september, hvorfor indmålingen af de lavestliggende anlæg blev 

vanskeliggjort, uden at det dog har afgørende betydning for kvaliteten af registreringen. 
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Figur 3 Adskillelsen mellem den forurenede underjord og det tilførte dæklag, markeret med gult plast-net. ØHM 1295_F14. 

©Øhavsmuseet Faaborg. 

Udgravningsmetode 
Kampagne: 05-09-2017 

Forundersøgelsen blev gennemført ved anlæggelse af fire søgegrøfter i matriklens længderetning. 

Undervejs i den analoge registrering henvises til grøfterne 1-4, som henviser til grøfterne fra vest mod øst. 

Af hensyn til de begrænsede manøvremuligheder i bymiljøet blev anvendt en 8-tons maskine med en skovl 

på 1,2 m bredde. Grøfterne blev anlagt med 7 m. mellemrum, og der opnås således en dækningsgrad på 

omkring 20%. Vi trak jord af med henblik på at skabe kontakt med urørte lag, dvs. lag der ikke bestod af 

opfyld fra nedrivningen af børnehaven på stedet. Da dette opfyld er meget omfattende var det nødvendigt 

at grave ned til en dybde mellem 60 og 180 cm, omend det på trods af dette ikke alle steder lykkes at opnå 

kontakt med urørte lag. I disse tilfælde har vi dog vurderet at der er tale om nyere nedgravninger helt ned i 

undergrunden, hvorfor der ikke gemmer sig spor af kulturhistorisk interesse her. 

 

Undervejs i udgravningen blev vi af en nabo gjort opmærksomme på, at der på grundens nordliugste del af 

blevet påfyldt ca. en halv meter muld for at skærme et underliggende, forurenet jordlag. Vi genkendte 

dette forhold i dét, at der i samme område var udlagt et gult plastnet i jorden, givetvis som adskillelse 

mellem disse to lag. Idet vi ikke kendte forureningens omfang og art valgte vi ikke at foretage yderligere 

undersøgelser i dette område. 

 

Alle anlæg og søgegrøfter blev målt ind med GPS. Derefter blev alle anlæg beskrevet i fladen. anlæggene er 
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nummererede A1-A20. Udvalgte anlæg blev fotodokumenterede, ligeosm der blev taget enkelte 

oversigtsbilleder. Gruben A10 blev efter indmåling snittet og fotodokumenteret. 

 

Figur 4 Oversigt over udgravningen i Klostergade 34 set på baggrund af luftfoto fra foråret 2016. ©Øhavsmuseet Faaborg og 

Geodatastyrelsen. 

 

 

 Undersøgelsens resultater 

Kampagne: 05-09-2017 

I forundersøgelsen blev der registreret 20 anlæg, og deres fordeling er som følger: 

 

Stolpehuller og stave: 6 

Gruber: 1 

Kulturlag: 3 

Dræn og andre recente forstyrrelser: 8 

Naturligt spagnumlag med indlejret trækul: 1 

 

Det var kun muligt at give en omtrentlig datering på gruben, idet der i denne fandtes et stykke 
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senmiddelalderlig keramik. De øvrige anlæg lader sig ikke datere, og indgår ikke i  erkendbar 

konstruktioner. 

 

De tre kulturlag må tolkes som det samme lag, der ligger i den nordlige, lavtliggende del af matriklen. Her 

er tale om stærkt omrodet og omsat materiale, i hvilket der ikke kunne erkendes lagfølger. 

 

Overordnet set er det muligt at der har været andre anlæg tilknyttet gruben, men at disse er forsundet i 

forbindelse med opførelsen, ombygningen og nedrivningen af de tidligere bygninger på grunden. 

 

Tilsammen tegner sig et billede af en perifær del af det middelalderlige bymiljø, hvor der kun findes spor 

efter byggeaktivitet og ikke bosætning. Dette harmonerer fint med placeringen på ydersiden af den 

middelalderlige bymur.  

 

 

 

 

Figur 5 Anlæg 10, kalkkulen der blev fundet i den sydlige del af udgravningen. Gruben er skarpt defineret mod nord (toppen af 

billedet), men mindre skarpt mod syd. Fra denne kule kommer et enkelt skår, X1 samt en materialeprøve af kalken, X2. 
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Figur 6 Oversigt over udgravningens sydlige del, set imod Klostergade. ØHM 1295_F2. © Øhavsmuseet Faaborg. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Kampagne: 05-09-2017 

Området er færdigundersøgt og frigivet til anlægsarbejde.  

 

 

Øhavsmuseet Faaborg d. 14-09-2017 

 

 

 

 

 

 

Poul Baltzer Heide, ph.d., museumsinspektør 
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Anlægsliste 
 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 05-09-2017  

A1 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A2 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A3 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A4 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A5 Ikke tolkbart Ikke tolkbart Oldtid-

Oldtid 

    

A6 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid-

Nutid 

    

A7 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A8 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A9 Naturfænome

n 

Organisk 

aflejring 

Oldtid-

Oldtid 

    

A10 Grube Kalkkule Middelalde

r-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A11 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Nyere tid 
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(1661 - ) 

A12 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A13 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A14 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A15 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A16 Kulturlag Kulturlag Middelalde

r-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A17 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A18 Vandteknisk 

anlæg 

Dræn Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A19 Kulturlag Kulturlag Middelalde

r-Nyere tid 

(1661 - ) 

    

A20 Kulturlag Kulturlag Middelalde

r-Nyere tid 

(1661 - ) 
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 Anlægsbeskrivelse 
 

Kampagne: 05-09-2017   

A1 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: mørkebrunt, humøst, sandet ler. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A2 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: Gråbrunt, letsandet ler. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A5 

Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Oldtid-Oldtid 

6 cm. tyk stav nedhamret i lerbunden. Træarten kunne ikke bestemmes i felten. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A9 

Naturfænomen, Organisk aflejring, Oldtid-Oldtid 

Spagnumlag med indlejrede trækulsnister. Trækullet må være tilflydt i løbet af dannelsesprocessen, dvs. 

langt tilbage i ældre stenalder. Spagnumlaget genfindes i de to midterste grøfter. 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A10 

Grube, Kalkkule, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

Beskrivelse: uregelmæssigt afgrænset nedgravning, men homogent, groft kalkfyld. Skarpt afgrænset mod 

den omgivende undergrund. Ved snitning ses det erkendte lag at være mellem 1 og 6 cm tykt, og med en 

plan, skarp nedre afgrænsning. i profilen ses spor af kalk med en tykkelse på 20 cm, omend de øvre dele er 

opblandet med undergrundsmateriale. Bunden af gruben ligger omtrent 1,6 m under nuværende 

gadeniveau. 

 

Fyld: Groft granuleret kalksten, granulatstørrelse spændende fra grus til valnød-store klumper. Rimelig 

homogent men enkelte steder med linser af ler svt. undergrundsmaterialet. I den øverste del af fylden 

fandtes et enkelt sortbrændt randskå (X1). Der er udtaget en materialeprøve (X2) med henblik på evt. 

senere analyse. 

 

Tolkning: Kalkkule brugt i forbindelse med læskning af kalk til byggeri. Antages qua fundet af et sortbrændt 

skår (X1) og den primitive udførelse at være af ældre dato, muligvis senmiddelalderlig. 

Tegninger:   

Foto:  1/6, 1/7, 1/9, 1/19, 1/20 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  X1: Gråvare, randskår, Middelalder-Nyere tid (1661 - ); X2: Kalk fra kalkkule, Middelalder-

Nyere tid (1661 - ) 

Lag:  

   

A11 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld: gråbrunt, sandet ler. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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A12 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld:gråbrunt, letsandet ler. Kvaratisk tværsnit i fladen. 

Tegninger:   

Foto:  1/18 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A13 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Fyld:gråbrunt, letsandet ler. Kvaratisk tværsnit i fladen. 

Tegninger:   

Foto:  1/18 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A14 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Nyere tid (1661 - ) 

Stolpehul med kvadratisk stolpespor. Fyld i stolpehul: Heterogent, humøst letsandet ler med linser af gulligt 

undergrundsler. Fyld i hul efter optrukken stolpe: Brunt, humøst letsandet ler. 

Tegninger:   

Foto:  1/17 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A16 

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

Kulturlag. Fugtførende, ret tæt lag, med nister af trækul og enkelte forekomster af tegl og dyreknogler. 

Jævn, grå farve og tæt konsistens med meget, nedbrudt organisk materiale. 

 

Tolkning: stærkt omsat udsmidslag, uden erkendbare lagfølger. 

 

Samme som A19 og A20. 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A19 

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

Kulturlag. Fugtførende, ret tæt lag, med nister af trækul og enkelte forekomster af tegl og dyreknogler. 

Jævn, grå farve og tæt konsistens med meget, nedbrudt organisk materiale. 

 

Tolkning: stærkt omsat udsmidslag, uden erkendbare lagfølger. 

 

Samme som A16 og A20. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

A20 

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

Kulturlag. Fugtførende, ret tæt lag, med nister af trækul og enkelte forekomster af tegl og dyreknogler. 

Jævn, grå farve og tæt konsistens med meget, nedbrudt organisk materiale. 

 

Tolkning: stærkt omsat udsmidslag, uden erkendbare lagfølger. 

 

Samme som A16 og A19. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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FundListe 
 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 05-09-2017  

X1 Keramik/historis

k tid 

Gråvare, randskår Middelalde

r-Nyere tid 

(1661 - ) 

A10 

X2 Kalk Kalk fra kalkkule Middelalde

r-Nyere tid 

(1661 - ) 

A10 
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 Fundbeskrivelse 
 

Kampagne: 05-09-2017   

X1 

Keramik/historisk tid, Gråvare, randskår, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

1 randskår. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: A10 

Fund:   

Lag  

   

X2 

Kalk, Kalk fra kalkkule, Middelalder-Nyere tid (1661 - ) 

! jordprøve til evt. senere analyse. 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: A10 

Fund:   

Lag  
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Fotoliste 
 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 05-09-2017  

1/1 Plastikleget

øj fra 

udgravninge

n 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/2 Oversigtsfot

o mod 

Klostergade 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/3 Oversigtsfot

o mod 

Sundet 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/4 Grøft 1 set 

mod N 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/5 Grøft 2 set 

mod N 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/6 A10 set 

oppefra 

mod N 

 A10  digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/7 A10 set 

oppefra 

mod V 

 A10  digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/8 Grøft 3 set 

mod N 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/9 A10 detalje  A10  digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/10 Grøft 4 set 

mod N 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/11 Plastikskovl i 

profilen 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 
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Heide 

1/12 Det grå lag    digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/13 Det grå lag    digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/14 Grænsenet 

mod 

forurenet 

jord i Grøft 

1 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/15 Ler og 

spagnum i 

Grøft 4 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/16 Ler og 

spagnum i 

Grøft 4 

   digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/17 A14 set mod 

V 

 A14  digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/18 A12 og A13 

set mod SØ 

 A12, 

A13 

 digitalt 

foto 

05-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/19 Profil af A10 

set mod Ø 

 A10  digitalt 

foto 

06-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/20 Profil af A10 

set mod S 

 A10  digitalt 

foto 

06-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

1/21 Vandoptræn

gning i Grøft 

4 

   digitalt 

foto 

06-09-

2017 

Poul 

Baltzer 

Heide 

 


