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En bygård fra 1600-tallets Hillerød

AF K JARTAN L ANGSTED

I sommeren 2018 foretog Museum Nordsjæl-

land en arkæologisk udgravning på området 

foran Hillerød kirke. Det skulle vise sig at blive 

en arkæologisk undersøgelse, der kan levere 

stof til mange små og store historier om, hvor-

dan Hillerød udviklede sig i de første århund-

reder efter byens grundlæggelse. Ved udgrav-

ningerne fremkom der både kældre og 

fundamenter af byhuse samt talrige fund af 

glas, keramik og metal, der alt sammen giver 

et unikt indblik i byens historie. 

Vi er på en bakketop øst for det nyopførte Frede-

riksborg Slot. I forgrunden ses to talende mænd, 

den ene sidder, den anden står. Bag dem ses slot-

tet og til højre en lille bebyggelse. Denne bebyggel-

se er Hillerød. Tegningen er udført af Pieter Isaacsz 

ca. 1614 som forarbejde til et portræt af prins Fre-

Frederiksborg set fra øst 

med Hillerød i forgrun-

den. Tegning: Pieter 

Isaacsz, Frederiksborg 

Slot, ca. 1614-1616. Det 

Nationalhistoriske 

Museum på Frederiks-

borg Slot. Foto: Kit Weiss.
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derik, den senere Frederik 3.1 Når man ser tegnin-

gen, kan man ikke lade være med at tænke på, 

hvad de to mænd på billedet mon taler om, og 

hvordan den lille by så ud. Det første spørgsmål 

kan desværre ikke besvares, men det andet skal 

denne artikel forsøge at belyse – ikke alene ud fra, 

hvad gamle bøger kan berette, men også ud fra, 

hvad der senere gemte sig i jorden tæt på det sted, 

de to mænd befinder sig. 

Vi skal til Østergade lige nedenfor Hillerød kirke. 

Her lå der indtil for nylig en græsplæne i skyggen af 

en stor rododendron. Nu rejser der sig et nyt 

menigheds hus her. Før byggeriet gik i gang, udførte 

Museum Nordsjælland i sommeren 2018 en arkæ-

ologisk undersøgelse af den tomme grund.

Baggrunden 

Hvis Pieter Isaacsz havde udført sin tegning godt 

100 år tidligere, kunne man sandsynligvis se en en-

kelt eller to bondegårde i forgrunden. På stedet, 

hvor Frederiksborg Slot kom til at ligge, ville man se 

en mindre herregård, og Slotssøen, som i sin nu-

værende udstrækning er resultat af en senere op-

stemning, må have været betragtelig mindre. I bille-

dets baggrund ville der være marker og et par 

småskove.

Herregården hed Hillerødsholm og i tilknytning til 

den, lå der to mindre landsbyer. Vest for Hillerøds-

holm lå landsbyen Ølskøbing, omtrent der hvor Ny-

huse2 ligger i dag, og øst for Hillerødsholm lå lands-

byen Hillerød.

I 1560 erhvervede Frederik 2. Hillerødsholm. 

Kongen omdøbte det til Frederiksborg, nedrev her-

regården og opførte på dens sted et renæssan-

ceslot.3 Allerede i 1602 påbegyndte Christian 4. en 

væsentlig ombygning af slottet, som stod færdig i 

sin nuværende form i 1622.4 Den store byggeakti-

vitet og kongens tilstedeværelse påvirkede i høj 

grad de to landsbyer. Landsbyerne voksede, for nu 

skulle de rumme de håndværkere og embeds-

mænd, der havde deres gang på slottet. Yderligere 

blev forskellige kongelige bygninger som jægergår-

den, fiskegården, det kongelige slagtehus, kroer og 

kirken med præsteboligen opført i slutningen af 

1500- og begyndelsen af 1600-tallet.5 

I 1621 valgte man at nedlægge Ølskøbing. Bebo-

erne blev formentligt flyttet til Hillerød, og dermed 

blev Hillerød nu den eneste by i tilknytning til Fre-

deriksborg Slot.6 Man får et indtryk af byens størrel-

se og dens beboere i en skatteliste fra 1645, altså 

små 80 år efter Frederik den 2.́ s erhvervelse af 

området. I listen er det noteret, at der boede 559 

personer over 15 år i Hillerød, og de havde blandt 

andet følgende erhverv: Der var seks skræddere, 

fem smede, fem bryggere, fire skomagere, fire 

vævere, to snedkere, to slagtere, en tømmermand, 

en kræmmer, en fisker, en bager, en kok, en heste-

køber, en badskærer og en guldsmed.7 I en samti-

dig beskrivelse fremhæver Arent Berntsen byen for 

sine mange smukke bygninger opført af kongen, 

hans tjenestefolk og byens håndværkere.8 

Ud over disse beskrivelser og Pieter Isaacsz teg-

ning ved vi ikke meget om, hvordan Hillerød så ud 

i begyndelsen af 1600-tallet, eller præcis hvor den 

oprindelige landsby lå. På grundlag af historiske be-

skrivelser må man formode, at den har ligget i om-

rådet omkring Helsingørsgade. Det er først i midten 

af 1600-tallet, at det første kort over Hillerød teg-

nes, og i 1677 gengives det i det såkaldte Resens 

Atlas. Her ses Østergade som en tæt bebygget 

gade. Også grunden ved Hillerød kirke var på det 

tidspunkt bebygget.

Der var altså god grund til at formode, at man på 

den tomme grund ved kirken kunne finde spor af 
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Udsnit af kort over Hillerød 1677 fra Resens Atlas. Gaderne er markeret med bogstaver: A. Helsingørgade/Slotsgade, B. Lille Kannikegade,  

C. St. Kannikegade, D. Mørkegade (Østergade), E. Bakkegade. Den omtrentlig placering af udgravningen ved Hillerød kirke er angivet med rødt.

45



Hillerøds ældste historie. Inden der skal fortælles 

mere om det, er det værd at fremhæve, at Hillerød 

kirke oprindelig blev opført som et kapel i 1874 i 

tilknytning til en nyanlagt kirkegård. Dens placering 

har derfor intet at gøre med den kirke, der blev 

opført i 1620 af Christian 4. Hvordan det hænger 

sammen, kan man læse om i museets årbog fra 

2019.9

Udgravningen 

Stedet for udgravningen var, som nævnt, græsplæ-

nen, der lå mellem Hillerød kirke og Østergade, et 

område på i alt 270 m2. I starten af undersøgelsen 

stødte vi på de første fundamentsten allerede 10-20 

cm. under græsset, og det vidende om de gode be-

varingsforhold på stedet. Normalt vil en bygrund 

være præget af århundredes forstyrrelser i form af 

fundamenter, kældre, brønde, ledninger, olietanke 

osv., men ud over en fjernvarmeledning fra 

1980´erne var det ikke tilfældet her. Bevaringen var 

så god, at selv den oprindelige brolægning var intakt.

I løbet af undersøgelsen fik vi afdækket i alt tre 

kældre, to fundamenter til bygninger, to brolæg-

ninger, en latrin samt en større grøft. Dermed fik vi 

Foto af udgravningsarea-

let set ovenfra. Østerga-

de løber parallelt med 

billedets venstre kant, 

kun to meter herfra. 

Billedet er sammensat af 

flere billeder, der er 

digitalt behandlet, så 

fotoet er målfast.
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klarhed over områdets udvikling fra slutningen af 

1500-tallet til slutningen af 1600-tallet.

Grøften 

Den første begivenhed, der kunne dokumenteres på 

stedet, var etableringen af en grøft på den vestlige 

del af grunden. Grøften løb omtrent parallelt med 

Østergade og var to meter bred og 1,2 meter dyb. 

Desværre var det ikke muligt at afgøre, hvornår grøf-

ten blev anlagt, andet end at det må være sket i eller 

før slutningen af 1500-tallet. Lignende grøfter er 

blandt andet fundet i Helsingør og i landsbyen Tårn-

by på Amager10, hvor de er tolket som skel- eller vej-

grøfter, hvilket også må anses som den mest sand-

synlige forklaring på vores grøft. Af de sætningsskader, 

der var over grøften, kunne det ses, at opfyldningen 

af den er foregået hurtigt. Ud fra de fund, der blev 

gjort i grøften, er det sket i slutningen af 1500- eller 

begyndelsen af 1600- tallet. 

Gården og kældrene 

Kort tid efter at grøften var fyldt op, blev der på om-

rådet opført tre bygninger, der var sammenbyggede. 

Under to af bygningerne blev der etableret en kæl-

der, og rundt om bygningerne blev der brolagt. 

Kældrene, der minder meget om hinanden, 

målte henholdsvis 3,6 x 3,6 meter og 5,4 x 3,7 me-

ter – de har altså været forholdsvis små med et 

areal på henholdsvis 13 og 20 m2. Kældrene har 

heller ikke været særligt dybe. Den ene, som var 

bevaret i sin fulde højde, var kun 1,6 meter dyb. 

Begge kældre havde et simpelt jordgulv. Væggene 

var sat i kampesten, og kældrene må havde haft et 

træloft, for der blev ikke fundet antydninger af mu-

rede hvælv. Indgangen til den ene kælder må være 

sket via en lem i kælderens loft, mens adgangen til 

den anden er sket gennem en såkaldt kælderhals, 

hvor man er kommet ned i kælderen ad en muret 

trappe i kælderens ene side.

De to kældre indgik, som nævnt, i et større byg-

ningskompleks. Over dem må der have været op-

ført huse i bindingsværk. Omkring den vestlige 

Bebyggelsens tre faser, 

som de gav sig tilkende i 

udgravningsfeltet.  

1. Slutningen af 

1500-tallet til starten af 

1600-tallet, hvor der 

fandtes en grøft i den 

vestlige del af undersø-

gelsesområdet. 

2. Efter at grøften var 

kastet til, blev der opført 

en gård med to kældre 

(markeret med orange). 

3. I slutningen af 

1600-tallet blev der 

opført en ny gård 

nordligt i området. 
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kælder, som lå tættest på Østergade, fremkom der 

et syldstensfundament til to bygninger. Kælderen 

indgik her som en del af fundamentet til begge 

bygninger. Den ene bygning delte delvist funda-

ment med kælderens nordlige og østlige vægge. 

Bygningen har med et grundareal på 31 m2 dog 

været lidt større end kælderen. Den anden bygning 

delte fundament med kælderens nordlige væg. Vi 

ved ikke, hvor stor denne bygning har været, da kun 

dens længde kunne bestemmes. Disse to bygning-

er har, ligesom kældrene, indgået i et fælles 

bygningskompleks, formentligt tilhørende én og 

samme gård. Det er også sandsynligt, at den tredje 

kælder, og den bygning, der har ligget over den, 

indgik i komplekset. Det antydes af, at bygningen lå 

parallelt med de to første bygninger med en indbyr-

des afstand på kun 2,7 meter.

Der blev ikke fundet spor af en forbindende syld-

stensrække mellem de to kældre eller andet, der 

kunne antyde en sammenbygning, derimod fandt 

vi en brolægning mellem dem. Det indikerer, at der 

har været en form for kørevej, og at bygningernes 

indbyrdes placering skyldtes, at der har været en 

port ind til en bagvedliggende gårdsplads. Man kan 

forestille sig, at rummet mellem de to bygninger var 

overdækket med et loft eller en førstesal.

Selve huset – eller husene – må havde været i et 

eller to stokværk opført i bindingsværk. Fodrem-

men, som udgjorde den nederste del af bindings-

værket, har hvilet på syldsten eller fundamentsten. 

Mellemrummene i bindingsværket, også kaldet tav-

lene, var formentlig udfyldt med mursten, og taget 

kan havde været beklædt med tegl. Det gav en 

større fundmængde af mursten og tagtegl indtryk 

af. Noget kunne altså tyde på, at anmodningen fra 

Christian 4. i 1606 om “… at beboerne i Hillerød 

Den østligste af de to 

kældre under udgrav-

ning. 
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ved først mulig lejlighed skal beklæde deres huse 

med tegl”11 var efterkommet. 

Som nævnt var der i tilknytning til gården en bro-

lægning. I den vestlige del var stenene kantet med 

parallelle rækker af lidt større sten, som skabte et 

fint mønster. Desværre var der ikke bevaret brolæg-

ning i hele det undersøgte område, især ikke i den 

sydlige del. Om der i den sydlige del har stået byg-

ninger på syldsten, eller om der har været en 

brolagt gårdsplads, kunne ikke afgøres, da stenene 

kan være fjernet ved senere aktiviteter på stedet. 

Men der har helt sikkert ikke været dybt nedgrave-

de anlæg som kældre, brønde eller latiner i områ-

det. Muligvis har gårdens køkkenhave ligget her. 

Hvordan afgrænsningen til Østergade så ud kunne 

heller ikke afgøres, men man må formode, at der 

løb et plankeværk langs med gaden, og at det vest-

ligste hus havde gavl ud mod Østergade. Resens 

Atlas viser en gård omtrent der, hvor udgravningen 

fandt sted, og den er netop placeret sådan.

En ny bebyggelse

Engang i midten af 1600-tallet valgte man at rive 

gården ned og genopføre den længere mod nord. 

Det eneste spor, vi har af denne senere gård, er en 

kælder, hvor kun den sydligste del var bevaret. I 

modsætning til de to andre kældre havde denne 

kælder en fin stenbrolægning. Kælderen har haft 

træloft, som blev båret af kælderens stenvægge og 

af stolper i selve kælderen, sådan som fundet af to 

stolpehuller viser. Et par meter vest for kælderen 

blev der fundet en dyb grube, som muligvis har væ-

ret en latrin. Ud over at gården bestod af en enkelt 

bygning, ved vi ikke, hvordan bebyggelsen så ud. 

De undersøgte bygninger giver langt fra indtryk 

af at have været prangende. Bygningerne og kæld-

rene var små, og kældrene havde trælofter og 

simple jordgulve. Der er langt til de kældre, man ser 

på de store bygårde, hvor kældrene er opført med 

hvælv, ligesom for eksempel den kælder, der stadig 

findes under præstegården Kannikegade 2 i Hille-

rød.12 De simple kældre svarer til dem, der er fun-

det ved arkæologiske udgravninger i Helsingør, og 

de må opfattes som rum, der hovedsageligt blev 

brugt til opbevaring af madvarer for en enkelt eller 

et par husholdninger.13

Hvad der er sket på stedet efter den sidste bygge-

fase, kan vi ikke se ud fra det arkæologiske materiale, 

kun at man i en periode smed husholdnings- og 

bygningsaffald ind på grunden, der med andre ord 

fungerede som losseplads. Det fremgik tydeligt af 

kælderens opfyldning, som blandt andet bestod af 

store mængder tagtegl, mursten og keramik. 

Fundene

Ved undersøgelsen blev der gjort mange fund. Det 

var ikke overraskende, for generelt ses der en stig-

ning i fundmængden fra arkæologiske udgravnin-

ger fra middelalder og frem. Det gælder både fund-

mængden og antallet af fundkategorier. I renæs-

sancen blev glas allemandseje, både vinduesglas 

og drikkeglas. Kobberlegeringer fik en større ud-

bred else, og jern blev importeret i stor stil – det 

afspejles blandt andet af de store mængder af søm 

og nagler, man finder på udgravningerne. 

Keramik

En af de ting, vi fandt flest af, var skår af keramik. 

Oftest er der tale om skår af hjemligt producerede 

kar, men enkelte stammer fra stentøj importeret fra 

Tyskland eller fra Majolika-keramik importeret fra 

Holland. Der blev også fundet keramik, som er en 

sjældenhed i dansk sammenhæng – skår fra to am-

foraer fra den Iberiske Halvø.14
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Amforaer blev anvendt til transport af tørret frugt, 

olie og sukker. Deres form gjorde, at de ikke kunne 

bruges til andre formål, så i dansk sammenhæng, 

hvor det sædvanligvis var tønder, der fungerede 

som transportbeholdere, har amforaer snarest væ-

ret “engangsemballage”. Skår af amforaer er fundet 

enkelte andre steder i landet. Nærmeste fund er et 

skår fra Helsingør, mens flere hele kar er opfisket i 

Kattegat.15 Hvad disse amforaer indeholdt er et 

åbent spørgsmål, men sikkert er det, at det ikke var 

hvem som helst, der kunne købe varer fra Sydeuro-

pa. 

En “Reichsadlerhumpen”

Det var heller ikke hvem som helst, der kunne drik-

ke af den “Reichsadlerhumpen”, eller “Rigsørnhum-

pen”, om man vil, som der blev fundet to glasskår 

af. De har været en del af et imponerende drikke-

glas, som kunne være ikke mindre end 32 cm højt 

og have en diameter på op til 15 cm. Glasset var 

bemalet med rigsvåbnene for staterne i det tyske 

forbund. På det ene af skårene ses tydeligt to vå-

benskjolde, det saksiske og det magdeburgske, 

mens det andet har enkelte ornamenter. På de be-

varede Reichsadlerhumpen er motivets midte en 

kejserørn, som breder sine vinger over staterne i 

det tyske kejserforbund.16 Glastypen blev produce-

ret i Böhmen fra slutningen af 1500-tallet og ind i 

1800-tallet. De fundne skår har en lighed med glas 

dateret til starten af 1600-tallet. 

Der er stadig bevaret en del Reichsadlerhumpen 

rundt om på verdens museer og i privatsamlinger. 

En af de omtalte 

amforaer, som er fisket 

op i Kattegat.

Randskår fra amfora, som blev fundet ved undersøgel-

sen. Skåret måler ca. 8 cm i tværmål.
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Det skyldes, at brugerne af de bemalede humpen 

har hørt til det fine borgerskab og adlen. I modsæt-

ning til de mere normale drikkeglas – pasglas – så 

er Reichsadlerhumpen lavet af højkvalitets glas, og 

det betyder, at de to skår fra udgravningen nær-

mest ser ud til at stamme fra nye glas. 

Ud over at være pynteglas blev Reichsadler-

humpen anvendt som drikkeglas til øl. Et lignende 

formål havde de såkaldte pasglas, som der blev 

fundet mange skår af under udgravningen. Disse 

glas er karakteriseret ved, at der på siden er et or-

namentbånd, der blev kaldt for “pas”. Det var en 

tradition, at man skulle forsøge at få øllets overflade 

til at flugte med disse bånd, når man drak i festligt 

lag – man skulle drikke “til pas” – deraf glassets 

navn og udtrykket “tilpas”. 

En spuns 

Et andet fund fortæller også om vigtigheden af øl. 

Der er tale om en spuns, der groft sagt er en hane, 

som blev hamret ind i en trætønde. Ordet “hane” 

kommer da også fra disse spunser, hvor håndtaget 

kunne være udformet som en hane. Det interes-

sante ved denne spuns var, at den blev fundet på 

bunden af den vestligste kælder, en omstændig-

hed, der antyder, at kælderen også blev brugt til 

opbevaring af øl.

Et af de fundne skår fra en Reichsadlerhumpen. Det 

saksiske og det magdeburgske våbenskjold ses tydeligt.

En Reichsadlerhumpen, 

som kan ses på Gottorp 

Slot. Foto: forf.
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Mange af de fund, der blev gjort, kan stamme fra 

andre steder i Hillerød, da grunden i Østergade, 

som nævnt, fungerede som losseplads, efter at 

bygningerne var revet ned. Det gælder også skåre-

ne af Reichsadlerhumpen og amforaen. Disse ek-

sotiske genstande illustrerer ikke nødvendigvis, at 

ejendommens beboere var særligt velstående. De 

historiske kilder antyder faktisk det modsatte, nem-

lig at Østergade var et af byens fattigste kvarterer i 

slutningen af 1600-tallet.17

Hvad kan udgravningen fortælle om 

Hillerøds historie?

Lad os se lidt på, hvad udgravningen fortæller om 

stedets historie. På et tidspunkt før år 1600 blev 

der anlagt en lang og lige grøft parallelt med Øster-

gade. Sådanne grøfter kendes også fra Helsingør 

og må opfattes som skel eller vejgrøfter. Grøftens 

alder kan ikke afgøres, men da den lå parallelt med 

Østergade, taler meget for, at den har haft en eller 

anden relation til denne, måske som vejgrøft. Op-

fyldningen af grøften skete i slutningen af 1500-tal-

let eller starten af 1600- tallet. Af en eller anden 

grund har man altså valgt at sløjfe grøften, muligvis 

fordi man ville opføre en bygård på stedet. Men 

hvorfor sker det? 

En forklaring skal søges i Hillerøds tilblivelse i 

skyggen af Christian 4.́ s byggeplaner. I to gavebre-

ve fra 1604 giver Christian 4. to byggegrunde bort, 

men samtidig indfører han en klausul om, at gaven 

ikke gælder, hvis kongen har et ønske om at “foran-

dre eller helt at ødelægge Hillerød.”18 Kongen hav-

de med andre ord planer om at nedlægge såvel 

Hillerød som Ølskøbing og anlægge en helt ny by. I 

givet fald ville det ikke være første gang, Christian 4. 

opførte en ny by. Det skete for eksempel med 

Glückstadt i det nuværende Nordtyskland, Kristian-

opel i Blekinge og Christiana (Oslo) . Alle disse byer 

blev opført med den geometri, der var udpræget i 

renæssancen.

Spunsen, der blev fundet 

på bunden af den 

vestlige kælder. 
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Hvis man ser på opbygningen af det gadenet, 

der angives i Resens bykort over Hillerød, fremgår 

det tydeligt, at Bakkegade, Mørkegade (i dag 

Østergade) og Lille Kannikegade (i dag Kannikega-

de) alle har meget lige forløb, der enten er oriente-

ret øst-vest eller nord-syd. Det indikerer, at gaderne 

er nyanlagte. Helsingørsgade, Slotsgade og St. Kan-

nikegade har et anderledes dynamisk forløb, der 

følger landskabet. Det er også langs disse gader, at 

alle offentlige/kongelige bygninger blev opført, så 

som jægergårde, den første præstegård, den gamle 

kro og latinskolen. En oplagt mulighed er, at disse 

gader har udgjort gadenettet i landsbyen Hillerød, 

og at en begyndende byplan med et mere regule-

ret gadenet kun blev udført der, hvor nye gader 

blev anlagt. I denne sammenhæng er den omtalte 

tegning af Pieter Isaacsz fra 1614 interessant, for ud 

fra placeringen i forhold til Frederiksborg Slot må 

han havde stået meget tæt på Østergade, da han 

udførte den – sandsynligvis der hvor Hillerød kirke 

ligger i dag. Ud fra tegningen lå der dengang kun et 

enkelt eller ganske få huse langs Østergade. Man 

fornemmer altså, at Østergade er ved at blive be-

bygget, et forhold der er i god overensstemmelse 

med de arkæologiske iagttagelser.

Den ubebyggede grund

Den arkæologiske undersøgelse antyder, at bebyg-

gelsen på stedet ophørte i slutningen af 1600-tal-

let, men er det nu også rigtigt? Fra historiske kilder 

kendes der to voldsomme brande i Hillerøds tidlige 

historie. Kan de være årsagen til, at bebyggelsen 

forsvandt? Den ene brand fandt sted den 11. juni 

1692, hvor det antagelig var bygninger i Slotsgaden, 

på Torvet, i den vestlige del af Helsingørsgade og i 

Kannikegade, der blev flammernes bytte. Det er 

angivet, at en snes gårde nedbrændte, altså godt 

og vel halvdelen af byen. Branden nåede dog ikke 

Østergade19.

Den anden brand skete i 171620 og begrænsede 

sig til Østergade, hvor 10 ejendomme gik til. Men 

der er ikke beskrevet nogen skade på den ejen-

dom, hvor de arkæologiske undersøgelser fandt 

sted. 

I et skøde fra 1723 angives matriklen at være 

pløjejord.21 Det undersøgte område var altså med 

sikkerhed ubebygget på det tidspunkt, og da ejen-

dommen ikke bliver nævnt i skadeslisten i forbin-

delse med branden i 1716, er det mest sandsynligt, 

at der allerede i 1716 var pløjemark her. 

I skattelisten fra 1682 bestod Hillerød af 45 går-

de, hvoraf de tre var øde, 81 boliger, hvoraf 16 var 

øde, 16 våninger, to huse, en bod, tre pladser, hvor 

den ene var øde, 47 haver og fem kålhaver.22 Det er 

nærliggende, at en af de tre omtalte ødegårde er 

den, vi har undersøgt. En af grundene til at gården 

blev nedlagt kan være byens økonomiske tilbage-

gang efter svenskernes besættelse i 1658. 

Området forblev opdyrket, indtil Hillerød kirke-

gård blev flyttet hertil i 1830. Herefter henlå under-

søgelsesområdet som have, for man hverken grav-

lagde eller byggede på arealet før nu, godt 400 år 

efter at det første hus blev opført. Det er tankevæk-

kende – og indtil videre uforklarligt – at grunden 

foran Hillerød kirke har fået lov at være ubebygget 

gennem mere end 350 år, selvom den ligger i by-

ens centrum.
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Noter

1. Heiberg 1988 s. 39 fig. 96. Tuschtegningen er 

den ældst kendte af afbildning af Christian 4.́ s 

Frederiksborg. Museums nr.: Frederiksborg A 

7322 .

2. Nyhus lå i området omkring Grønnegade og Fre-

jasvej (Hermansen 1925, s. 30).

3. Hermansen 1925, s. 16.

4. Hermansen 1925, s. 28.

5. Hermansen 1925, s. 16 ff. 

6. Hermansen 1925, s. 30.

7. Hermansen 1925, s. 54.

8. Berntsen 1656, s. 23.

9. Schmidt, K. 2019.

10. Lignende grøfter er observeret ved den arkæolo-

giske udgravning af Helsingør byskole (upublice-

ret beretning MNS50425) og ved udgravninger-

ne i Tårnby på Amager (Roland 2005). 

11. Hermansen 1925, s. 32.

12. Matthiessen 1925, s. 148.

13. I flere tilfælde er der fundet kældre i Helsingør, 

bl.a. ved Helsingør byskole.

14. Fund af amforaer i nordisk kontekst er nærme-

re beskrevet af Christopher Grønfeldt Petersen 

(2015).

15. Fund af amforaer er gjort i Helsingør i forbin-

delse med udgravningerne forud for etablering 

af Helsingør Kulturværft (upubliceret beretning 

GIM 3920). De opfiskede amforaer i Kattegat 

findes i Museum Nordsjællands samlinger under 

j.nr. GIM 4172.

16. Hess & Husband 1997, s. 214.

17. Schepelern 1960, s. 67; Hermansen 1925, s. 79.

18. Hermansen 1925, s. 29.

19. Hermansen 1925, s.79.

20. Schepelern 1960, s. 58.

21. Schepelern 1960, s. 67.

22. Hermansen 1925, s. 76.
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