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Indledning 
Renoveringen af ejendommen på Algade 25, der ligger lige over Aalborgs middelalderlige Gråbrødrekloster, 

har givet anledning til en undersøgelse af begravelser og kulturlag fra middelalderen. Denne undersøgelse 

er den nyeste i en lang række af undersøgelser i og omkring klosteret og giver endnu en brik til forståelsen 

af denne vigtige institution i middelalderbyen Aalborg. 

Undersøgelsens baggrund 
Sagen er opstået i forbindelse med en renovering er ejendommen på adressen Algade 25. I forbindelse med 

renoveringen skulle kældergulvet isoleres, og en skillevæg skulle fjernes. I den forbindelse skulle et område 

i den vestlige del af kælderen afgraves, mens de østligste tre fjerdedele af kælderen skulle afrenses i fladen 

og tegnes. Bygherres anlægsarbejde blev standset af Slots- og Kulturstyrelsen, og en undersøgelse blev 

accepteret af bygherre og igangsat.  

Fig. 1: Den østlige del af feltet, som det så ud et par dage før standsningen. Skillevæggen ind til den vestlige del af 

feltet er endnu ikke nedbrudt og ses bag transportbåndet. 
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Lokalområdet i middelalderen 
Aalborg er opstået på en lav ler- og sandbanke ved Limfjorden. Banken gennemskæres af Østerå, der kunne 

benyttes til både transport ind i landet og som åhavn. Åen var dermed en vigtig faktor for byens placering 

ved fjordkysten. Ler- og sandbankens aflange form langs Limfjordskysten har defineret udstrækningen af 

den ældste by og forløbet af byens vigtigste færdselsstrøg, der i dag udgøres af Algade-Bredegade-

Nørregade. På den østlige side af Østerå har arkæologiske undersøgelser ved Algade vist, at byens 

oprindelse her skal findes i 700-tallet. På den vestlige side af Østerå har arkæologien foreløbigt fundet spor, 

der går tilbage til 900-tallet. I 1000-1100-tallet tilkommer byens ældste kirker, der fordeler sig med to på 

hver sin side af Østerå. På den østlige side af åen var det Vor Frue kirke og en forsvundet Skt. Clemens ved 

Algade 17-21, mens det på den vestlige side var Skt. Budolfi og den forsvundne Skt. Peder under de 

nuværende grunde ved Tiendeladen. Kirkeplaceringerne giver et godt indtryk af byens langstrakte form 

allerede i den tidlige del af middelalderen, i 1100-tallet. I løbet af middelalderen fik byen 3 klostre: Det 

ældste var et nonnekloster ved Vor Frue kirke, som blev oprettet i første halvdel af 1100-tallet. Mellem 

1240-50 blev der oprettet et Gråbrødrekloster omtrent midt i byen, brødrene overtog Skt. Clemens kirken. 

Yngste kloster var Helligåndsklosteret, der oprettedes i 1431/51 i byens nordvestlige del og endnu står 

bevaret i dag. I 1300-tallet befæstes byen med en jordvold og voldgrav. 

Fig. 2: Udsnit af Resens prospekt fra 1677 af Aalborg. Den røde ring viser placeringen af Algade 25. 

Grunden Algade 25 ligger øst for Østerå på sydsiden af Algade, og grunden ligger dermed lige vest for 

Gråbrødreklosterets kirke og lige nord for klosterets vestfløj. På stedet, der tilhørte klostergrunden, blev 

der i senmiddelalderen bygget et våbenhus til klosterkirken. Klosteranlægget er delvist udgravet med den 

største undersøgelse i 1994-95 (ÅHM 2481 m.fl.). Øst for grunden ligger Algade 9, der blev udgravet i 2007-

08 (ÅHM 6598), og syd for Algade 16 ligger Algade 11, hvor der blev foretaget mindre undersøgelser i 1990 

(ÅHM 2864). Der blev fundet anlæg og genstande fra vikingetiden i forbindelse med alle de nævnte 

udgravninger. 
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Undersøgelsens resultater, sammenfatning og perspektivering 
De ældste udgravede spor på grunden udgør en stor del af fladen i det store østlige felt. Det udgøres af 

flere kulturlag. Bedømt ud fra et gulvlag, der overlejres af et smudslag, tolkes lagene som tilhørende en 

bebyggelse ældre end klosteret. Der blev ikke iagttaget nogle konstruktionsdetaljer, men ud fra 

spredningen af gulvlagene er det sandsynligt, at der er tale om rester efter to separate bygninger, hvoraf 

den vestlige bygning er gennemgravet af seks begravelser. Skellet imellem bygninger er fjernet af en yngre 

nedgravning. Begge bygninger har sandsynligvis været beboelseshuse, da der er rester efter lerklinede ovne 

i bygningerne. Bygningerne er ældre end Gråbrødreklosteret, der blev stiftet i 1240’erne. Fundet af flere 

skiffersten, der blev brugt til at fremstille hvæssesten af, tyder også på, at denne bygning skal henføres til 

1100-tallet. Der blev også ved udgravningen af klosteret i 1994-95 (ÅHM 2481) fundet spor efter flere 

bebyggelsesfaser ældre end klosterbygningerne. 

Fig. 3: Oversigtsbillede af den østlige bygning. Ildstedslagene ses i øverste venstre og øverste højre hjørne. 

Skifferstenene ses centralt nederst i billedet. 

Der blev fundet seks begravelser ved undersøgelsen. Alle seks begravelser lå helt eller delvist i det lille 

vestlige felt. To af begravelserne blev fuldstændigt udgravet og skeletterne hjemtaget. Begravelserne 

indeholdt hver et forholdsvist velbevaret skelet. Underbenene manglede dog ved begge skeletter, da de lå 

under den skillevæg, der adskilte udgravningens to felter. 

De øvrige fire grave var alle gravet dybere, hvilket antyder, at disse fire begravelser var de ældste. Disse 

blev ikke berørt af renoveringen og blev derfor ikke udgravet. De tætliggende grave, der tydeligvis skærer 

hinanden, indikerer, at begravelserne har ligget tæt i området. Da der ikke var spor efter begravelser øvrige 

steder i feltet, er der en sandsynlighed for, at området med begravelser er afgrænset i østlig retning. 



 
5 

 

 
Fig. 4: Opmåling af udgravningsfeltet med angivelse af A-nummer. Farverne på lagene angiver tolkning: Lilla: grav. 

Grøn: Lag med organisk fyld. Orange: Ildstedslag. Gul: Gulvlag og Mørkegrå: Smudslag. 

 

Fig. 5: Skelettet i den sydlige af de to begravelser, der blev udgravet. 
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Algade 25 ligger i hjørnet mellem Gråbrødreklosterets nordfløj (kirken) og vestfløjen, der har fungeret som 

lægmandsfløj og modtagelsesstue. På denne kvadratiske plads blev der i Aalborg i senmiddelalderen bygget 

et våbenhus. Dette våbenhus er ikke påvist arkæologisk, men kendes fra beskrivelserne af nedrivningen af 

klosteret i 1535 og 1540. Denne undersøgelse burde have afstedkommet spor efter dette våbenhus, da 

opfattelsen er, at våbenhuset har haft omtrent samme udstrækning som matriklen Algade 25. Der fandtes 

midlertidig ingen sikre spor efter fundamenter. Dog fandtes det 2,5-3 meter brede A10, der indeholdt 

keramik og glaserede kakkelskår med dateringer til 1500-tallet. A10 kan tolkes som en plyndringsgrøft af 

våbenhusets vestfundament. I 1535 beskrives det, at våbenhusets vestmur lå 62 alen øst for Ladebro. 

Regnes de 62 alen i Jyske eller Lybske alen, passer det med matrikelskellet mellem nummer 27 og 25, men 

hvis man regner det i Sjællandske alen, passer det med kanten af A10. Det er derfor sandsynligt, at A10 

udgør et plyndret fundament fra dette våbenhus. Klosterkirkens fundamenter mod nord og syd er, så vidt 

de hidtidige arkæologiske undersøgelser har dokumenteret det, ikke fjernet ved nedbrydningen af klosteret 

i årene efter 1530. Men da A10 ligger midt på en smal gavlhusgrund, har det været nødvendigt at fjerne 

fundamentet helt, hvis man har ønsket en kælder ud til gaden, som det var normalt at bygge i midten af 

1500-tallet. Klosterkirkens fundamenter mod nord og syd har derimod kunnet genbruges som kældermure i 

1500-tallets gavlhuse. Fra en skriftlig kilde vides det, at våbenhuset endnu stod i 1540, og nedbrydningen af 

det må have fundet sted derefter. 

Fig. 6: Plan med de kendte rester efter Gråbrødreklosteret; journalnumre angivet på planen. Den grøftformede 

nedgravning, markeret med A10, er angivet i øverste venstre hjørne, og afstanden 62 alen er angivet i henholdsvis 

jyske, lybske og sjællandske enheder. 
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Algade 25, Aalborg.

• Nordjyllands Historiske Museum jnr. 6893.

• Fund & Fortidsminder 120516-156.

• Slots- og Kulturstyrelsen jnr. 17/09025.

• Bygherre: City Ejendomme Aalborg A/S.

• Undersøgt areal: 31 m², op til 40 cm kulturlag. 

• Deltagere i udgravningen:
• Museumsinspektør Christian Klinge.

• Cand.mag. Stine Andersen Højbjerg , BA Jeanette Ladefoged Halkier.

• Dokumentationsmateriale (fund, fotos, opmålinger mv.) opbevares på Aalborg 
Historiske Museum, Vang Mark 25, 9380 Vestbjerg.


