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Arkæologi i gaderne 
omkring Budolfi Plads

Af 
ChristiAn 
Vrængmose
jensen

I 2016 og 2017 udskifter Aalborg Kommune kloakker og an-
dre rør i gaderne omkring størstedelen af den tidligere Budolfi 
Plads. Museets arkæologer følger med i dette omfattende gra-
vearbejde, der i skrivende stund endnu ikke er afsluttet. Grave-
arbejdet har givet et væld af nye oplysninger om denne bydel, 
der i middelalderen udgjorde Aalborgs sydvestlige del. I denne 
korte omtale skal der kun fokuseres på et par temaer - byens 
befæstning og kirkegården til den forsvundne Skt. Peders kirke. 

Den vestlige del af middelalderens Aalborg på moderne matrikel-
kort. De undersøgte kloaktraceér er angivet med rød streg. Middel-
alderens befæstning, som den kendes i dag, er angivet med blå og rød 
skravering. Desuden er angivet en omtrentlig placering og udstræk-
ning af den forsvundne Skt. Peders kirke og kirkegård.
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Byens befæstning
Byens befæstning er blevet undersøgt ved tidligere arkæologi-
ske undersøgelser. Resultaterne fra disse vidner om, at byen var 
befæstet med en bred, vandfyldt voldgrav og tilhørende vold i 
1300-tallet. I et enkelt tilfælde, i Bispensgade, kunne det endda 
påvises, at der blev bygget på anlægget i vinteren 1317/1318 el-
ler kort der efter. Ved Vingårdsgade lå befæstningen lige syd for 
gaden og krydsede denne lige øst for Jernbanegade. De nuvæ-
rende kloakudskiftninger skærer således igennem både voldgra-
ven og den indenfor liggende vold. Volden viste sig her at være 
omkring 17 m bred og opbygget næsten udelukkende af kom-
pakt ler, dog med en kerne af rent sand. Lige under volden blev 
der fundet en enkelt mønt, der enten stammer fra Erik Men-

Trappeagtig trævej, der førte 
op på eller over volden. Det 
lyse ler i feltets udkant er den 
indvendige side af volden. 
Det anes, at befæstningen 
her lavede et markant sving, 
der må have udgjort byens 
sydvestlige hjørne.
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veds tid (1286-1319) eller fra Christoffer II’s tid i 1320’erne. 
Hvis mønten blev tabt ved befæstningsarbejdet kan den således 
være et bevis for, at volden her i hvert ikke er ældre end Erik 
Menveds tid (1286-1319).

Voldens front mod voldgraven var forstyrret af yngre ned-
gravninger, men syntes dog at have været nærmest lodret. 
Voldens inderside mod byen var derimod skrå og velbevaret. 
Her var der etableret en lidt primitiv, nærmest trappeagtig træ-
vej, der førte op på volden. Den fandtes præcist der, hvor den 
langt yngre  Mestermandens Gyde kom til at ligge, og måske 
er den i virkeligheden begyndelsen til den færdsel, der siden 
kom til at være i dette sydvestlige hjørne af byen. Et indtryk 
af befæstningens tilstand i 1400-tallet, viser det forhold, at der 
tydeligvis havde vokset et stort piletræ et stykke nede i voldgra-
ven. Indtryk af en befæstning, der ganske vist har eksisteret i 
1400-tallet, men tilsyneladende ikke har været særligt vedlige-
holdt, bekræftes af de få skriftlige kilder fra århundredet. Her 
får byens Helligåndskloster således lov til at benytte en del af 
befæstningen til deres egne formål - som fiskedam mm. Dog 
skulle den fortsat kunne indgå i byens befæstning, hvis behovet 
altså skulle opstå.

De store mængder ler i volden var tydeligvis påført fra vest 
mod øst, hvilket tyder på, at de stammer fra gravningen af 
voldgraven. Denne viste sig at have været omkring 20 meter 
bred. Voldgravens bund blev ikke nået i kloaktracéet og dens 
dybde kendes derfor ikke. Efter middelalderen kom Vesterå til 
at løbe midt i den gamle voldgrav, hvorfor dens oprindelige 
bund under alle omstændigheder vil være vanskelig at påvise 
i dag. Voldgravens skrå sider var dækket og sikret med opstab-
lede græstørv, hvilket er et fænomen, der også er set ved byens 
østlige voldgrav ved Peder Barkes Gade og ved andre middelal-
derlige befæstninger. 

På voldgravens vestside blev der både i Jernbanegade og Vin-
gårdsgade desuden fundet lerlag, der formentlig skal opfattes 

Mønt (MB 395-399) fundet 
umiddelbart under befæst-
ningsvolden. Desværre vides 
det ikke med sikkerhed, 
om mønten er slået af kong 
Erik Menved (1286-1319) 
eller måske af Christoffer 
II (1320-1332) i perioden 
1320-1329.

Lodret snit gennem volden 
og dens inderside i Vingårds-
gade. Set fra nord. Det viste 
snit er 18 m langt. Volden 
er bygget af de grågrønne og 
gråblå lermasser, mens de 
mørke lag på voldens inder-
side til venstre især er affald 
fra 1400-tallet. I volden tæt 
ved midten ses et moderne, 
sandfyldt fjernvarmetracé.
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som rester af en lav vold eller dige, der har ligget langs vold-
gravens yderside. Dette fænomen med en udvendig vold eller 
dige er også set ved udgravning i Vesterbro 62 og formentlig i 
Bispensgade 7. Lige under leret i Jernbanegade blev der også 
fundet en enlig mønt. Den er meget dårligt bevaret, men synes 
dog at stamme fra Erik Menveds tid (1286-1319), eller mindre 
sandsynlig fra hans fader Erik Klipping (1259-1286). Endnu 
engang kan der altså være tale om et fæstningsarbejde, der tid-
ligst finder sted i Mendveds tid. Sammen med især pælen fra 
1317/1318 i Bispensgade, kan disse seneste møntfund således 
bidrage til formodningen om, at der bygges massivt på bybe-
fæstningen i Eriks Menveds seneste år eller kort derefter.

Allerede i 2013 blev der ved udgravning i Vesterbro 62 fun-
det tegn på, at befæstningen har haft et dobbelt forløb i den-
ne vestlige del af byen. Dette kan også læses i de ovennævnte 
skriftlige kilder, hvor Helligåndsklosteret i 1457 blev givet …
then wald oc jord, som ligger mellom grawern… Den ydre grav 
syntes at have haft et forløb, der nåede ud til nutidens Urbans-
gade, mens den indre altså er identisk med den her aktuelle 
langs Jernbanegade. Den omtalte vold mellem gravene, er må-
ske identisk med det nyfundne ler fra den formodede lave vold 
eller dige. 

Dette betydelig befæstningsarbejde i 1300-tallet er forment-
lig ikke byens ældste bybefæstning. Indenfor for 1300-tals be-
fæstningen i Vingårdsgade var der spor efter et ældre, betydeligt 
gravearbejde, der måske er endnu en voldgrav. Desværre nåede 
kloaktracéets dybde kun lige netop ned til denne, der således kun 
kunne undersøges i begrænset omfang. Ved ældre kloakgravnin-
ger i 2005 i Boulevarden blev der også set spor efter en formodet 
ældre voldgrav lige inden for 1300-tals befæstningen. Hvis der er 
tale om den samme, der nu er set i Vingårdsgade, har den været 
omkring 8 m bred og 1,25 m dyb. Foreløbigt må det antages, at 
denne formodede, ældre voldgrav stammer fra 1200-tallet.

Befæstningen har naturligvis krævet bevæbnede folk, hvilket 
der også er fundet enkelte spor efter. Det drejer sig om stumper 
af ringbrynjer og en pansret handske fra rustningen. Desuden 
er der fundet en pilespidse fra tidens anvendte skydevåben, 
armbrøsten, et enkelt fragment fra et sværd og beslag, der stam-
mer fra sværd- eller dolkskeder. Alt sammen fund som tyder på 
tilstedeværelsen af professionelt udrustede soldater. Så selvom 
de skriftlige kilder ikke omtaler krigshandlinger i 1300-tallets 
Aalborg kan sådanne altså ikke udelukkes.

Fragment af ringbrynje. Fun-
det ved indersiden af volden.

Spids til armbrøstpil (arm-
brøst bolt). Fundet ved inder-
siden af volden.
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Sankt Peders kirkegård
Under den vestlige ende af Vingårdsgade ligger rester af kirke-
gården til middelalderens Sankt Peders kirke. Kirken var sogne-
kirke for denne vestligste del af byen og for Hasseris mod vest. 
Både kirke og kirkegård forsvandt kort efter begivenhederne 
ved Grevens Fejde i 1534 og Reformationen i 1536. Tidligere 
observationer i 1930 har antydet, at kirkegården har været tem-
melig stor og strakt sig syd for den nuværende gade. Dette kunne 
med al tydelighed bekræftes i nuværende undersøgelse, da der 
i kloaktracéet dukkede et ret kraftigt kampestensfundament op 
med en bredde på hele 2 m. På vestsiden af dette begyndte grave 
desuden at dukke op, og tydeligvis er der tale om rester af kirke-
gårdens østlige kampestensdige. 

Gravene i denne sydøstligste del af kirkegården lå relativt 
spredt, mens tætheden øgedes i den mere centrale del mod vest. 
I skrivende stund er der udgravet i omegnen af 86 grave, hvoraf 
mange dog kun er mindre rester. Som ved nutidens kirkegårde er 
mange blevet delvist bortgravet ved de efterfølgende begravelser. 
Dateringsmæssigt synes de at repræsentere omtrent hele middel-
alderen fra 1100-tallet op til kirkegårdens nedlæggelse omkring 
1534. Der er næsten udelukkende tale om ”almindelige” begra-
velser af enkeltindivider, mens enkelte dog alligevel skiller sig ud. 

Resterne af et mere end 2 m 
bredt stendige, der ved mid-
delalderens slutning har af-
grænset Skt. Peders kirkegård 
mod øst. Her set fra nord.
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Det drejer sig om et par voksne, der tydeligvis var gravlagt i sam-
me grav, og om en voksen, der var gravlagt med et lille barn ved 
sin hofte. I det hele taget er der tale om et stort antal barnegrave, 
der vidner om en høj børnedødelighed. Fællesgravene kan måske 
i øvrigt fortælle noget om den skrøbelighed, som indbyggerne 
besad i forbindelse med smitsomme sygdomme.

Bevaringsgraden er relativt ringere end set ved mange af by-
ens øvrige begravelser. Dette ses eksempelvis ved meget ringe 
bevarede skeletter, og ved at kister kun ses som et svage spor 
i jorden. Her skal dog nævnes, at langt de fleste slet ikke har 
været gravlagt i en kiste. De har højst været svøbt i et klæde eller 
lignende, der nu ikke lader sig spore. Skeletterne er dog rigeligt 
bevarede til, at de kommende antropologiske undersøgelser vil 
komme til at frembringe ny viden om middelalderens aalborg-
gensere og deres gravskikke. Ved to tidligere undersøgelser af i 
alt 68 skeletter fra kirkegården er der således fundet gennem-
snitshøjder på 167 cm for kvinder ved begge lejligheder, mens 
mændene har vist lidt forskellige gennemsnit på henholdsvis 
174 og 177 cm. Blandt diverse lidelser har skeletterne bl.a. vist 
spor efter tuberkulose, spedalskhed, syfilis og slidgigt.

Ved tidligere gravninger i 1930 og 1960’erne er der i det 
aktuelle område fundet grave, der tydeligvis ikke var almin-
delige begravelser på kirkegården. Der var tale om massegrave 
med flere skeletter i samme grav. Ved nylige udgravninger i 

Grav med to voksne personer 
fra den yngste del af middel-
alderen. Den nordlige (øverst 
på billedet) person er en 
kvinde, mens den delvist 
synlige er en mand – måske 
et par?
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2014-2015 blev sådanne massegrave fundet endnu engang ved 
Vingårdsgade lige nord for de nuværende kloaktracéer. Modsat 
tidligere blev de denne gang udsat for nærmere analyse og date-
ring, der kunne påvise, at de måtte stamme fra Grevens Fejde i 
1534. Her blev hundredvis af mænd dræbt ved Rantzaus storm 
på byen. Analyserne har vist, at de begravede udelukkende var 
voksne eller unge mænd, hvoraf flere havde hug- og stikspor 
på kranium eller andre knogler. Særligt ét skelet gav et tydeligt 
indtryk af kampens forfærdeligheder. Det havde stikspor efter 
gennembrydning af hele kraniet, foruden hugspor, der helt 
havde overhugget overarmsknoglen i den ene arm og knoglen 
næsten over i det ene lår. Foruden disse antropologiske under-
søgelser foretages der i skrivende stund andre, såkaldte isotop-
analyser, der forhåbentlig kan fortælle noget om herkomsten af 
de faldne. Er det evt. tyske lejesoldater eller snarere de lokale 
nordjyder? Endnu er der ikke fundet massegrave ved den aktu-
elle undersøgelse. Det håbes dog, at den manglende del endnu 
engang kan kaste nyt lys på denne forfærdelige afslutning på 
Aalborg og Danmarks middelalder.  




