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Havnen i
Maren Turis Gade
Ny viden om fjordbyens 
havneforhold

Af 
ChristiAn Klinge

Aalborg Kommune udskiftede i sommeren 2015 i kloakkerne 
i Maren Turis Gade. Gaden rummer nogle af Aalborgs ældste 
bygninger, og i den korte gade står således fire bevarede bin-
dingsværksbygninger, den ældste af dem er fra 1580’erne. I 
2016 blev de sidste naturvidenskabelige undersøgelser afsluttet 
og udgravningen kan her præsenteres.

Ved udgravningen kunne museet undersøge en ca. 2 me-
ter bred grøft gennem hele gaden og ved disse undersøgelser 
fremkom der flere spændene resultater, der fortæller om gadens 
anlæggelse og anvendelse.

Før Maren Turis Gade blev anlagt lå Aalborgs nordgrænse 
ved Bispensgade, og området nord for Bispensgade var en lavt-
liggende strandeng, der sandsynligvis har været oversvømmet 
ved høj vandstand, men det meste af tiden har været farbar. 
Længere nordpå, i området ud mod Ved Stranden, har der været 
en lavvandet strand uden for strandengen. Området har været 
udnyttet af Aalborgs borgere, men det har ikke været muligt at 
bebygge området, da det har været for udsat for oversvømmelser.

I senmiddelalderen har man ønsket at bebygge dette lavtlig-
gende område og derfor har man påbegyndt en byggemodning 
af området ved at fylde store mængder affald og andet materiale 
på. Ved udgravningerne fandt museet flere af disse opfyldslag. 
For at opfyldslagene ikke blev skyllet væk ved højvande blev 
der bygget bolværker mod fjorden, også flere af disse bolværker 
blev undersøgt ved udgravningen. Årringsdateringer af egetøm-
meret fra bolværkerne viser at opfyldningen er sket i 1400-tal-
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let. Opfyldningen er også sket på en gang i næsten hele Maren 
Turis gades længde.

Ved gadens anlæggelse, er den fra begyndelsen blevet bro-
lagt. Brolægningen har været ganske solid og bestået af gen-
nemgående baner af hovedstore sten med mindre sten lagt fint 
indimellem. Den brolagte vej blev undersøgt i mange mindre 
etaper helt frem til nummer 9. Her sluttede gaden i 1400-tallet.

Lige over gadebrolægningen blev et af udgravningens fineste 
fund gjort – En kanonkugle. Kanonerne blev taget i brug som 
krigsvåben i Danmark i slutningen af 1300-tallet, men fik først 
efter 100 år for alvor betydning i krigsførelsen her til lands. 
Denne kanonkugle har en kaliber på godt 3 cm og har passet til 
en såkaldt gaffelkanon, en mindre bagladet smedejernskanon 
monteret på en ”gaffel”. Gaffelkanoner var en meget almindelig 
kanontype ved middelalderens afslutning.

Kanonkuglen lå nærmest på gadebrolægningen og den kan 
selvfølgelig bare være tabt. Men det er dog også meget nærlig-
gende at tro, at lige netop denne kanonkugle var blevet afskudt 
under grevens fejde. I 1534 stormer Grev Rantzau Aalborg, hvor 
Skipper Klement har forskanset sig. Efter voldsomme kampe 
falder byen til Rantzaus landsknægte, hvorefter byen blev plynd-
ret. Begge sider i denne strid rådede med al sandsynlighed over 
de små gaffelkanoner, som netop har været ladt med kugler af 
samme type som den, der blev fundet i Maren Turis Gade.

Som nævnt ovenfor slutter gadebrolægningen fra 1400-tal-
lets Maren Turis Gade ved nummer 9. Her blev der fundet et 
hidtil ukendt havneanlæg fra senmiddelalderen. Havnen blev 
påvist i form af en 30 meter lang kanal ind mellem bebyggel-
sen, omtrent der hvor kørebanen i dag ligger. Kanalens sider 
har været beskyttet af bolværker. Årringsdateringer af egetøm-

Udgravninger ved kloakarbejder er sjældent 
nogen let affære. De foregår i smalle grøfter 
og i tæt samarbejde med anlægsarbejderne.

Vejen blev udgravet i små-
bidder, og den kunne derfor 
ikke fotograferes i sin fulde 
længde på godt 60 meter.

Kanonkuglen er muligvis 
blevet affyret i 1534 under 
Grev Rantzaus storm på 
Aalborg.
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meret fra bolværkerne viser, at det vestlige bolværk er bygget 
i 1400-tallet samtidigt med anlæggelsen af gaden. Det er ble-
vet renoveret i 1580’erne. Det østlige bolværk lå hovedsageligt 
uden for udgravningsfelterne, men blev dog registreret i gadens 
nordligste ende. Dette bolværk er blevet opført i 1520’erne.

Havnekanalen har ikke været særlig dyb, sandsynligvis har 
der ved lavvande blot være 10-20 cm vand. Det har derfor na-
turligvis ikke været en havn hvor store skibe har kunnet lægge 
til kajen. Men sådan har byens øvrige havne i Østerå og Vesterå 
heller ikke været. De store skibe har ligget på reden, ude i fjor-
den, og her har man lastet varerne på pramme, der så blev sejlet 
ind til havnene i byen.

Handelsvarerne har været mange, og det er svært at påvise 
handelsvarer ved arkæologiske udgravninger. En handelsvare er 
vi dog sikre på er importeret til havnen i Maren Turis Gade 
– klæde. I slamaflejringerne neden for et af bolværkerne blev 
en såkaldt klædeplombe nemlig fundet. En klædeplombe er et 
blymærke, der blev klemt fast på det fine uldklæde på produk-
tionsstedet for at garantere kvaliteten og oprindelsen af varen. 
Disse klædeplomber havde udtjent deres formål ved ankomsten 
til Aalborg og blev derfor kasseret. Plomberne bar naturligvis et 
præg, der viste, hvor klædet var fremstillet. Den fundne klæde-
plombe fra Maren Turis Gade stammer fra den Nederlandske 
by ’s-Hertogenbosch, der ligger 80 km øst for Rottedam, og 
den er fra omkring år 1500.

Et andet fund, der vidner om de handlende i Maren Turis 
Gade, er en regnepenning fra Nürnberg. Regnepenningen blev 
brugt sammen med et regnebræt, lidt på samme måde som kug-
lerne i en kugleramme. Det er forløberen for lommeregneren, 
en erfaren bruger af et regnebræt har kunnet lave komplice-

Klædeplomben er præget 
med et stempel, der viser at 
den kommer fra den Neder-
landske by ’s-Hertogenbosch.

To eksempler på gaffelkanoner, disse findes 
på Tøjhusmuseet (efter Mortensen 2001: 
Dansk artilleri før år 1600).
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rede udregninger med endog meget store beløb - en vigtig 
kundskab for en købmand. Den fundne regnepenning er pro-
duceret af familien Krauwinckel, som gennem fire generationer 
havde værksted i Nürnberg i perioden ca. 1543-1635.

Dendrokronologisk datering
Aoife Daly: dendro.dk, report 2016:27

Regnepenninge ligner møn-
ter, men er ikke lavet i sølv. 
De blev brugt sammen med 
et regnebræt som en avance-
ret form for kugleramme.




