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Abstract 
Ved en arkæologisk forundersøgelse før anlæggelse af jordvarmeanlæg ved Hammer 
Præstegård fremkom en halv snes anlæg i form af grøfter og gruber. Enkelte anlæg kunne 
dateres til oldtid eller middelalder/nyere tid. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Museum Sydøstdanmark modtog d. 08-05-2014 henvendelse fra bygherre om anlægsarbejde 
i Hammer Præstegård (Kulturstyrelsens journalnummer 2014-7.83.01/370-0001). Det drejede 
sig om afgravning af gulv i selve præstegården og anlæggelse af jordvarmeanlæg i 
præstegårdshaven. 
 
Hammer Præstegård ligger i Kulturarvsarealet for Hammer by (sb. 050401-39): Hammer er 
først nævnt i de skriftlige kilder i 1300-tallet, men den er betydelig ældre. Kirken er 
herredskirke og den romanske del, der har apsis, kor, skib og tårn, er opført af kridtkvadre, 
faksekalk og kamp. Udover fund af 3 kridtkvadre dekoreret i Ringerikestil rummer kirken 
bygningsdetaljer som minder om de engelske fra 1050-1100. I landsbyens umiddelbare 
nærhed er detektoropsamlinger af genstande fra vikingetid og middelalder. 
 
Museum Sydøstdanmark udførte en arkivalsk kontrol: Arealet ligger tæt op ad kirkegården og 
det er museets erfaring fra lign. sager at man i middelalderen oftest har bygget tæt op ad 
kirkegårdene. Derfor vurderer museet, at der er en betydelig risiko for at påtræffe 
middelalderlig bebyggelse eller andre arkæologiske anlæg med tilknytning til samme. Der er 
derudover også en mindre risiko for, at påtræffe begravelser fra middelalderen. Disse kan 
engang i mellem findes uden for de nuværende kirkegårdsarealer. Museum Sydøstdanmark 
anbefalede derfor en forundersøgelse. 
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Administrative data 
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4660 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen, 
originaldokumenter og oldsager findes på museet. 
 
Administrativ korrespondance: Se museets sag KNV00200. 
 
Undersøgelsen blev bekostet af Museum Sydøstdanmark. 
 
Bygherre var Christian Giltoft Rasmussen, Enghaven 1, Nr. Tvede, 4684 Holmegaard. 
 
 

Øvrige data 
Undersøgelsen blev udført d. 01-07- 2014. 
 
Daglig leder var arkæolog Kim Christoffersen, Museum Sydøstdanmark. Derudover deltog 
museumsinspektør Jonas Christensen. 
 
Ansvarlig leder var overinspektør Kasper Wurr Stjernqvist, Museum Sydøstdanmark. 
 
Maskinkraft blev leveret af C. Holbøll & Sønner A/S 
 
 

Topografi, terræn og undergrund 
Hammer by, med Hammer kirke og præstegård, er højt beliggende i et bakket 
morænelandskab, ca. 40 m over havet. Det berørte areal består af den østligste del af 
præstegårdshaven, der mod nord og øst støder op til åbne marker, mod syd til kirkegården, og 
mod vest ligger selve præstegården. Det berørte areal henlå som græsplæne, kranset af 
træbevoksning mod nord, øst og syd. Undergrunden bestod af gulbrunt ler og brungult sand. 
 
 

Målesystem 
Grøfter, samt fremkomne anlæg blev indmålt med GPS i koordinatsystem UTM zone 
32/Euref89. Data er på Museum Sydøstdanmark overført til MapInfo ved hjælp af MapDigi. 
 
 

Udgravningsmetode 
Der blev anvendt 8 tons gravemaskine med rabatskovl til at trække mulden af under 
overvågning, skovlbredde 180 cm. 
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Der blev trukket 2 søgegrøfter nord – syd over arealet, samt 2 mindre grøfter øst –vest i den 
nordlige del af arealet. Grøfter og fremkomne anlæg blev indmålt med GPS. 
Fremkomne anlæg blev undersøgt ved snit eller prøvesnit med spade og beskrevet i Ipad. 
Anlæg i  Grøft 1 og Grøft 2 blev snittet med maskine. 
 
Fotodokumentation i form af oversigtsfotos og fotos af enkelte anlæg, samt arbejdsfotos. 
 
 

Undersøgelsens resultater 
 

Grøft 1:  
Ca. 5 m lang grøft, øst-vest. A1 i bunden. Undergrund af kompakt gråt til grågult sand med lidt 
al. 130 cm muld: Øverste 40 cm er ren humøs muld. Derunder et lag på 40 cm bestående af 
muld opblandet med undergrund, spredte sten og fragmenter af munkesten. Derunder 50 cm 
mørk, humøs muld. 
 

Grøft 2:  
Ca. 3 m lang grøft, øst-vest. Undergrund af kompakt gult sand. 120 cm muld: Øverste 30 cm 
er ren humøs muld. Derunder 40 cm mørk humøs muld med spredte sten, knogler og 
munkesten. Derunder 50 cm lyst gråbrunt humøst sandet ler. 
 

Grøft 3:  
Ca. 28 m lang grøft, nord-syd. Undergrund af lyst brungult sand med pletter af gulbrunt ler. 
Virker lidt omrodet med en del små muldpletter (rødder?). Muld: 50 cm (i syd) til 90 cm (i 
midten). 
 

Grøft 4:  
Ca. 38 m lang grøft, nord-syd. Undergrund af kompakt gulbrunt ler i syd, og løst brungult 
spættet sand i nord. Muld: 50 cm i syd til 90 cm i nord. 
Der fremkom i alt 11 anlægsnumre, der fordeler sig på 5 grøfter (A1-A5), 4 gruber (A7, A8, 
A10 og A11), 1 kogestensgrube (A9) og en udefinerbar nedgravning (A6). 
2 gruber A7 og A11 kan dateres til middelalder/nyere tid. Kogestensgruben A9 kan dateres til 
oldtid. De øvrige anlæg kan ikke dateres. 
Der er stor forskel på muldtykkelsen i nord og syd. Hvor muldtykkelsen i syd er 50 cm, når den 
helt op på 130 cm i nord, hvilket tyder på at arealet tidligere har været mere skrånende nedad 
mod nord. Dette bekræftes også af grøften A1, der højst sandsynligt er den samme som A2, 
der ses dybt i de korte søgegrøfter G1 og G2. 
Grøften A1-A2 er sandsynligvis en afvandingsgrøft, de øvrige grøfters funktion kunne ikke 
afklares ved denne undersøgelse. 
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Fund: 
Der er ved undersøgelsen fremkommet påfaldende lidt genstandsmateriale. Der er fundet lidt 
teglstumper, mørtel, samt enkelte dyreknogler, ikke meget når man befinder sig tæt på en 
middelalderlig kirke og en præstegård fra 16-1700 tallet. Dette kunne indikere, at arealet er 
forstyrret og/eller der er påført ny muldjord til haven. 
 

Besigtigelse i Præstegården: 
Der blev foretaget en besigtigelse af arbejdet inde i præstegården d. 10. Juni og d. 18. Juni 
2014.  
Det var svært at gøre iagttagelser på grund af anlægsarbejdet, men afgravningen i flere rum i 
den nordlige længe blev fulgt. Alle gulve og gulvfundamenter var kraftigt forstyrret i 1970’erne, 
da de nuværende gulve blev lagt. Ved anlægsarbejdet blev fundamentet under væggene 
repareret eller udskiftet. 
Ved den sidste besigtigelse var der i den vestlige del af længen gravet ned til stiv lerjord, go 
der kunne ses kampesten og opgravede munkesten i det gamle køkken. 
 

 

 

Fremtidigt arbejde 
Museum Sydøstdanmark anser denne undersøgelse for afsluttet, men ved eventuelt fremtidigt 
arbejde i området skal museet straks adviseres, da der fortsat er stor chance for at påtræffe 
arkæologiske anlæg nær den middelalderlige kirke. 

 
 
 

Museum Sydøstdanmark d. 1. Juli 2014
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Anlægsliste 
 
 
A Nr Type Datering Felt Beskrivelse 
A1 Grøft Udateret Grøft 1 Grøft eller rende med skrå sider og spidst afrundet bund. Fyld af vådt 

humøst let leret sand med striber af vandaflejret brungrå sand. Pletter 
af undergrund og sten i toppen. 50 cm dyb. 

A2 Grøft Udateret Grøft 2 Grøft eller rende med fyld af fedtet mørkt gråbrunt humøst ler, og med 
en stor sten. Samme som A1.   

A3 Grøft Udateret Grøft 3 Gråbrunt, humøst leret sand, iblandet gulbrunt undergrundsler. Lidt 
trækulsnister. Anlægget er rimeligt fladbundet, dybde ca. 10 cm. 

A4 Grøft Udateret Grøft 3 Grøft eller aflang nedgravning, der delvist forsvinder ind under østlige 
grøftprofil. Mørkt gråbrunt, humøst og sandet ler. Lidt nister af trækul 
og brændt ler. Fylden er ret homogen. Anlæggets dybde er varierende, 
op til 20 cm. 

A5 Grøft Udateret Grøft 3 Mindre grøft der løber fra nordenden af A4 og på tværs af grøften mod 
vest. Gråbrunt, let leret sand med iblanding undergrundssand. 
Rundbundet og 12 cm dyb. 

A6 Fyldskifte Udateret Grøft 3 Nedgravning, der delvist forsvinder ind under vestlige grøftprofil. 
Gråbrunt, leret sand, blandet med gulbrunt undergrundssand. Dybde 
ca 10 cm. 

A7 Grube Middelalder - 
Nyere tid 
(1661 - ) 

Grøft 3 Grube/nedgravning. Gråbrunt, let leret sand med lidt iblanding af 
undergrundssand. Enkelte teglnister. Dybde 10-12 cm. 

A8 Grube Udateret Grøft 4 Grube eller grøft på tværs af søgegrøften. Mørkt gråbrunt, humøst, 
leret sand med indslag af undergrundssand. En del marksten. Diffus 
afgrænsning mod bund. Dybde ca. 15 cm. 

A9 Koge-
/ildgrube 

Oldtid Grøft 4  Gråbrunt, let humøst, leret sand. Det meste stærkt sodet. Lidt 
ildpåvirkede sten. Det sodede lag går dybt i gruben, så der synes, at 
have været bål i gruben. Dybde ca. 20 cm. 

A10 Grube Udateret Grøft 4 Gråbrunt, humøst, let leret sand, ret homogent. Lidt trækulsnister. 
Dybde ca. 30 cm. 

A11 Grube Middelalder - 
Nyere tid 
(1661 - ) 

Grøft 4 Gråbrunt, humøst, let leret sand, ret homogent. Fund af stumper af 
tagtegl, lidt mørtel og lidt dyreknogler, ej hjemtaget. Dybde ca. 30 cm. 
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Fotoliste 
 
Filmnr. Billednr. Motiv Dato Fotograf 

1 D2087 Kampestensfundament i den midterste stue i nordlængen. 10-06-2014 Christensen, Jonas 

1 D2103 Sten i gulvet i den vestlige ende af nordlængen. 18-06-2014 Christensen, Jonas 

1 D2104 Kampestensfundament i mellemgangen i den vestlige ende 
af nordlængen. 18-06-2014 Christensen, Jonas 

1 D2105 Opgravede munkesten køkkenet i den vestlige ende af 
nordlængen. 18-06-2014 Christensen, Jonas 

1 D2129 Gravemaskinen starter på Grøft 1, set mod nord. 01-07-2014 Christensen, Jonas 

1 D2130 Gravning af Grøft 3, set mod nordvest. 01-07-2014 Christensen, Jonas 

1 D2131 Gravning af Grøft 3, set mod nordvest. 01-07-2014 Christensen, Jonas 

1 D2133 Grøft 1 set mod vest. 01-07-2014 Christensen, Jonas 

1 D2134 Grøft 3 set mod nord. 01-07-2014 Christensen, Jonas 

1 D2135 Grøft 4 set nord. 01-07-2014 Christensen, Jonas 

1 D2136 Nordenden af Grøft 4 med A9 set mod nord 01-07-2014 Christensen, Jonas 
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Bilag 1: 4 cm kort 
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Bilag 2: Ortofoto 
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Bilag 3: Oversigtskort 
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Bilag 4: Grøfter og anlæg 
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