
KNV270 Skomagerrækken, Næstved sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø amt. Sted 

nr. 05.07.07.  

 

Kampagne: 26-09-2014 KUAS nr.  

KNV00270 Skomagerrækken 

 

Arkæologisk registrering af fremkommet stenfundament til det nedbrudte 

gråbrødrekloster i Næstved, i forbindelse med kloakmodernisering. Registreringen 

tog under 2 dage. 

Selve udgravning bestod i grove træk af en ca 4 meter lang profil af fundamentet. 



 

Abstract 

 

Kampagne: 26-09-2014 

Registrering af stensætning fra fundamentet ti l  Næstveds middelalderlige gråbrødreklosters klosters østfløj (ca. 1245-

1533). 

Der kom kun reelt 3,7 meter sammenhængende fundament ti l  syne under undersøgelsen, samt enkelt punktvise 

større sten. Undersøgelsen gav ringe fundudbytte og der var ingen umiddelbar hjemmel til  at udvide 

undersøgelsesområdet. 

  

 

Undersøgelsens forhistorie 

 

Kampagne: 26-09-2014 

I forbindelse med moderniseringen af kloakering i  Skomagerrækken, stødte anlægsarbejderne fra Arkil  A/S, fredag den 

26. september 2014, på en stenrække de formodede kunne være en stensætni ng eller fundament fra en ældre 

bygning af arkæologisk interesse, hvorefter de kontaktede Museum Sydøstdanmark. Museet udsendte arkæolog Tim 

Slumstrup Nielsen (TS) ud for at undersøge og eventuelt registrere stenene.  

 

Administrative data 

 

Kampagne: 26-09-2014 

 

Topografi, terræn og undergrund 

 

Kampagne: 26-09-2014 

Udgravningen af Skomagerrækken ligger i  et kendt kulturarvsareal inden for Næstved by, og l igger i  udkanten af 

Næstveds middelalderlige bykerne, med Axeltorv mod syd, der er placeret hvor Næstveds  middelalderlige 

gråbrødreklosters kirke (ca. 1245-1533), har ligget. Axeltorv blev udgravet i  1957 af Nationalmuseet under Arkæolog 

Erik Skov. Denne udgravning er blandt andet beskrevet i  Nationalmuseets Arbejdsmark 1959. Mod Nord ligger 

Ramsherredvej, der ikke optræder på nogen middelalderlige kort. I 2008 blev der foretaget en overvågning af 

kloakeringen på Ramsherredvej, NÆM2008-120, her blev der ikke registreret nogen væsentlige anlæg, og slet ikke 

nogen fundamenter. 



Ifølge fund og fortidsminder er der i  1889 blevet noteret en stensætning, med murværk i flere lag i  5 fods dybde. i  

Skomagerrækkens længde, hvor der ved Axeltorvs begyndelse i  syd ligeledes frem kom en tværgående fundaments 

række. 

Alt dette tyder på at der er tale om den vestlige fløj af gråbrødreklosterets anlæg. De 5 fod (ca 1,5m) svarer til  den 

maksimale dybde stenene i KNV270 er fundet i. 

  

 

Målesystem 

 

Kampagne: 26-09-2014 

Den eneste tegning der er lavet i  forbindelse med udgravningen er en profiltegning i  målestoksforhold 1:20. Det var  

ikke praktisk muligt at lave en gps- opmåling af grøften, grundet gaden er omkranset af høje bygninger. Grøftens 

vestlige kant er målt ti l  at ligge mellem 2,40m til  2,47m fra Den nuværende bygning i  vest. (Lægehuset). Der blev 

desværre ikke foretaget triangulerings mål, blot punktmål fra lægehuset. Dog kan det ti l  senere opmåling, at de 2,40m 

er i  feltets nordlige ende, udmålt vinkelret fra Lægehusets femte stræbepille fra nord, ligeledes er det fra denne 

stræbepilles nordlige kant. 

På tegningen er nordligste målepunkt (M1) umiddelbart ud fra 5 stræbepille fra nord på lægehuset. Grøften i sig selv 

var 2m bred. Det registrerede område blev gravet i  ca. 1,5m dybde hvorefter der ikke viste sig nogen videre tegn på 

forstyrrelser, bortset fra den eksisterende kl oakering. 

Grøftens udgravede længde var på 7,6m og der var kontinuert fundaments forløb i 3,7m af disse. I den resterende 

udstrækning sås kun enkelt sporadiske sten.  

  

 

Øvrige data 

 

Kampagne: 26-09-2014 

Registreringen blev fortaget om eftermiddagen fredag den 26-09-2014, samt hele dagen mandag den 29-09-2014. Alle 

opmålinger, tegninger og vurderinger blev foretaget af udgravningsleder og beretningsansvarlige Tim Slumstrup 

Nielsen. Alt det overordnede gravearbejde med maskine, samt afrømning af overfladebelægning, blev foretaget af de 

allerede tilstedeværende entreprenører fra Arkil  A/S, Næstved.  

Den ansvarlige arkæolog og kontaktperson er museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqvist. 

  

 

Udgravningsmetode 

 

Kampagne: 26-09-2014 



Undersøgelsen startede den 26. september 2014 og afsluttedes den 29. september 2014.  

 

Arkil  A/S Næstved, havde allerede gravet en rende på 2 meter i  bredden, ca 20 meter i  længden og 1,20 meter i  

dybden, da TS ankom. Arkil  havde gravet fra nord mod syd følgende Skomagerrækkens retning, følgende den 

eksisterende kloakeringsnedgravning. Der var 3,7m af stenfundamentet synligt. 

 

Det synlige fundament i  vestprofilen blev afrenset. Østprofilen blev ligeledes afrenset, hvor der ikke kunne 

konstateres nogen som helst kulturlag, der ikke ikke var blevet destrueret af det nuværende vejforløb, samt 

eksisterende kloakerings nedgravning. Derudover blev bunden afrenset, for at hvor langt mod øst fundament, samt 

nedgravning til  samme, kunne defineres. Dette viste sig kun at være op til  10 cm, fra vestprofil en. 

 

Eftersom nedgravningen af kloakeringen skulle fortsætte sydpå, men skrånende væk fra fundamentet, blev det 

besluttet at følge udgravningen de næste 4 meter, for at se om der fremkom flere stensætninger, eller om der 

dukkede kulturlag op i den østlige profil. 

 

Da der ikke dukkede flere anlæg eller fundamentsten op ved afslutningen af den fortsatte gravning, da blev den 

afrensede vestprofil  tegnet og beskrevet, og der blev samlet de få fund ind, der var at finde. 

 

Derefter blev strækningen frigivet til  Arkils videre anlægsarbejde, med ordre på, at kontakte museet, hvis der skulle 

dukke flere stensætninger, eller andet der kunne have arkæologisk interesse, op. Desuden ville arkæologer 

befindende sig i  Næstved under den resterende tid af anlægsarbejdet løbende komme forbi og inspicere. 

 

Det var ikke muligt at foretage en opmåling af feltet med GPS, da skomagergade er omkranset af alt for mange høje 

huse 

 

Dokumentation 

Liste over fotos, lag, tegning og fund blev tastet ind i  MUD.  

Fund er noteret med x-numre løbende fra x-1. 

Fotos er noteret med Fotonumre KNV00270-xxx, hvor xxx er en fortløbne nummerering fra 001 og fremefter.  

Der er kun lavet én tegning, der er registret med tegningsnummer 1  

Lagene er registreret med fortløbende L-numre. 

  

 

Undersøgelsens resultater 

 

Kampagne: 26-09-2014 

Ialt under undersøgelsen kunne der registreres 3,7m profilvæg med sammenhængende fundamentrester ti l  Næstveds 

gråbrødreklosters østfløj. Stenene varierer en del i  størrelse. Fra tilvirkede kampesten i størrelsesordenen ca. 

20x10x15 til  store, mindre tilvirkede, sten med en diameter på omkring 1 meter på den længste led. De store 

fundamentsten var placeret således at der var ca 1,5m mellem hver, hvilket gav udslag i, at flere store fundamentsten 

kunne registreres længere henne af profilen, da det eksisterende moderne kloakforløb havde gravet uden om disse, 

når der var stødt ind i  dem. I spændet mellem disse store fundamentsten fandtes der et antal ukorrente sten til  opfyld 

og planering. 

Selve planeringen oven på disse sten bestod af sand og teglbrokker, hvorpå der efter følgende var lagt et lag af de 



ti lvirkede nogenlunde ensartede kampesten. Disse er sat yderligere solidt stabiliseret i  et lag af gulbrunt ler og 

nævestore sten. Dette lag er formodentligt laget der har båret selve klosterets teglmur. Der var dog intet murværk 

bevaret, men en del teglbrokker kunne observeres umiddelbart over laget med de tilvirkede sten.  

 

I en dybde ad 0,6m lå der et kabel trache, der markerede afgrænsningen til  hvornår der var rester af fundament. 

Eftersom et sådan trache ikke nødvendigvis er særligt bredt, er det ikke utænkeligt at der kunne være bygningsrester 

eller andre kulturlag bevaret tættere mod de eksisterende bygninger i  Skomagerrækken. Selve fundamentet, samt 

kulturlag til  samme, kunne ses  ned til  en dybde af 1,6m fra nuværende overflade. Det var ligeledes i  dette dybeste lag 

at udgravningens eneste artefakter blev fundet, hvilket bestod af 3 stykker sortbrændt keramik, et stykke rødbrændt 

keramik, samt en bøjet nagle. Keramikken var uglaseret. 

 

Keramikstykkerne var af så små stykker, at der kun kunne foretages en skønnet datering ud fra magring og brænding. 

Det vurderes at keramikken er fra et sted mellem det 13. og det 16. århundrede. Eftersom keramikken er fundet i  

fyldet ti l  nedgravningerne til  de store fundamentsten, formodes det at de stammer fra klosterets opbygning. Dette, 

sker omkring 1245, hvilket fundene derved ikke modstrider. 

 

Alle teglrester der blev set under udgravningen var enten fra munkesten, eller fra munke-nonne-tegl. 

 

Det kunne ikke direkte bevises at fundamentet skulle have tilhøret gråbrødreklostret, men alt fra placering, til  vinkling 

samt størrelse, sammenlignet med optegnelser og opmålinger fra udgravningerne i sommeren 1957 på Axeltorv, gør 

at dette utvivlsomt er ti lfældet.  (Se Nationalmuseets Arbejdsmark 1959 s. 59). 

  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

 

Kampagne: 26-09-2014 

På baggrund af undersøgelsens resultater, i  form af fundamentets betydelige bevaringshøjde og grad, kan det kun 

tilskyndes at fremtidige anlægsarbejder i  Skomagerrækken, bør fortages under overvågning, da der vil  være høj risiko 

for yderligere væsentlige fortidsminder. 

I det ti lfælde at et anlægs arbejde foretages mindre end 2,5m fra bebyggelserne på Skomagerrækkens vestlige side, da 

ønsker Museum Sydøstdanmark at foretage udgravninger af området forinden, da fortidsminder på arealet er 

erkendte. 

  

 

 



 

Museum Sydøstdanmark d. 03-12-2014 

 

 

 

________________________________________________________ 



 

Lagliste 

 

Lag Aflejringstype Indhold Datering Anlæg Fund Lag Tegninger  

Kampagne: 26-09-2014  

L1 Primær Teglbrokker  Middelalder-

Middelalder 

    

L2 Sekundær  Fint lysegråt 

stabiliserende sand 

til  moderne kabler 

Nutid-Nutid     

L3 Sekundær  Mellem til  mørkegråt 

lerblandet sand. 

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660)-

Efterreforma

torisk tid 

(1536-1660) 

    

L4 Primær Lyst gulbrunt ler med 

tegl. 

Middelalder-

Middelalder 

    

L5 Primær Mørkegråt sand med 

tegl 

Middelalder-

Middelalder 

    

L6 Primær Omrodet lag Middelalder-

Middelalder 

    

L7 Redeponeret Nedgravningsfyld. 

Blanding af L5 og L6  

Middelalder-

Middelalder 

    

L8 Primær Mørkebrunt sand 

med tegl og trækul  

Middelalder-

Middelalder 

    

L9 Primær Lyst hvidt sand 

opblandet med 

mørkebrunt sand 

Middelalder-

Middelalder 

    

L10 Primær Hvidt 

undergrundssand 

Udateret-

Udateret 

    

L11 Primær Linse af Lysegråt ler 

og organisk materiale 

Udateret-

Udateret 

    

L12 Sekundær  Fint lysegråt sand Nutid-Nutid     

L13 Sekundær  Opfyld Nutid-Nutid     

L14 Sekundær  Stabilgrus Nutid-Nutid     

 



 

 Lagbeskrivelse 

 

Kampagne: 26-09-2014   

L1 

Primær, Teglbrokker, Middelalder-Middelalder  

Lag af teglbrokker, primært i  form af tagtegl. (Munke og Nonner), mellem brokkerne er der brungråt sand. Alle fund er 

fra dette lag. 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L2 

Sekundær, Fint lysegråt stabiliserende sand til moderne kabler, Nutid-Nutid 

Fint lysegråt stabiliserende sand til  moderne kabler 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L3 
Sekundær, Mellem til mørkegråt lerblandet sand., Efterreformatorisk tid (1536-1660)-Efterreformatorisk tid (1536-

1660) 

Mellem til  mørkegråt lerblandet sand med teglstumper eller stykker, samt mørtelrester. Derudover var der lidt trækul  

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L4 

Primær, Lyst gulbrunt ler med tegl., Middelalder-Middelalder 

Lyst gulbrunt ler med pletter af gråt sand. Derudover en del teglstykker (Munkesten) og mørtel samt nævestore sten.  

Tegninger :   

Foto:   



Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L5 

Primær, Mørkegråt sand med tegl, Middelalder-Middelalder 

Mellem til  mørkegråt sand med teglbrokker fra tagtegl, samt lommer af lysegråt sand. 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L6 

Primær, Omrodet lag, Middelalder-Middelalder 

Meget omrodet lag af mellemgråbrunt sand og gråt sand, der er større pletter af lysebrunt ler og klumper af trækul. 

Derudover enkelte stykker tegl. 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L7 
Redeponeret, Nedgravningsfyld. Blanding af L5 og L6, Middelalder-Middelalder  

Nedgravningsfyld til  sten. Fyldet er en blanding af L5 og L6.  

Der er tegn på nedgravninger til  samtlige sten. Men kun her var det megt tydeligt. Ved de andre sten vairkede 

nedgravningerne mere som værende hele rækker. Stenen i L7 virkede mere individuelt nedgravet. evt en lille 

korrektion under opførelsen. 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L8 
Primær, Mørkebrunt sand med tegl og trækul, Middelalder-Middelalder 

Meget mørkebrunt næsten sort sand, med pletter af helt hvidt fint sand. Stumper af tegl og trækul.  

Tegninger :   

Foto:   



Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L9 

Primær, Lyst hvidt sand opblandet med mørkebrunt sand, Middelalder-Middelalder 

Lyst næsten hvidt fint sand sammenblandet med næsten sort sand fra L8. 

L9 kan ses som toppen af undergrundssandet der er blevet sammen roddet med L8 ved bygningsopførelsen.  

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L10 

Primær, Hvidt undergrundssand, Udateret-Udateret 

Hvidt rent undergrunds/strandsand. Ingen spor efter menneskelig påvirkning. 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L11 
Primær, Linse af Lysegråt ler og organisk materiale, Udateret-Udateret 

Linse af Lysegråt ler, med en tynd stribe af leret omdannet organisk materiale underneden. Det organiske materiale er 

af gytje karakter, og kan let have været dannet mens vandstanden har stået højere. Om leret er opstået på stedet 

naturligt eller om det er bevidst påført er ukendt.  

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L12 

Sekundær, Fint lysegråt sand, Nutid-Nutid 

Fint lysegråt sand. Virker til  at være det samme som L2. Sandet kan have trukket ned under nedgravning til  tidligere 

kloarkering. 

Tegninger :   

Foto:   



Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L13 

Sekundær, Opfyld, Nutid-Nutid 

Opfyld til  kloarkeringsgrøft. Enkelte af de største fundamentssten kan stadigt ses stikke ud af profilen. Disse er der 

formodentligt gravet udenom. Der er store mængder af tegl og mindre kampesten, der er blevet brugt ti l  at at 

genopfylde hullet. 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

   

L14 
Sekundær, Stabilgrus, Nutid-Nutid 

Lysebrunt stabilgrus til  opfyld omkring cementrør. 

Tegninger :   

Foto:   

Fund:    

Anlæg:  

Lag:  

 



 

FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 26-09-2014  

X1 Jern nagle Middelalder-

Middelalder 

 

X2 Keramik/historisk 

tid 

Randskår, ubestemt Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

 

X3 Keramik/historisk 

tid 

Sideskår, ubestemt Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

 

X4 Keramik/historisk 

tid 

Sideskår, ubestemt Ældre 

middelalder 

(1200-tal)-

Yngre 

middelalder 

(1500-tal) 

 

 



 

 Fundbeskrivelse 

 

Kampagne: 26-09-2014   

X1 

Jern, nagle, Middelalder-Middelalder  

Buet nagle, krog eller beslag. Ikke restaureret.  

Tegninger :   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

X2 

Keramik/historisk tid, Randskår, ubestemt, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

2 stk Randskår af sortbrændt uglasseret keramik. 

Tegninger :   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

X3 

Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Bugskår af rødbrændt uglasseret keramik. Skåret har en fin magring og brændingen er af relativ høj kvalitet, deraf 

datering. 

Tegninger :   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

X4 

Keramik/historisk tid, Sideskår, ubestemt, Ældre middelalder (1200-tal)-Yngre middelalder (1500-tal) 

Bugskår af sortbrændt uglasseret keramik.  

Tegninger :   

Foto:   

Anlæg:  



Fund:   

Lag  

 



 

Tegningsliste 

 

Tegning Målest

ok 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner  

Kampagne: 26-09-2014  

T1 1:20 Profiltegning   Tegning af vestprofil  i  

grøften 

29-09-

2014 

Tim  

Slumstr

up 

Nielsen 

 



 

Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 26-09-2014  

1/1 Sydlige del af 

grøftens 

første etape 

med 

fundamentst

en, set fra 

Nordøst. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/2 Oversigt over 

vestprofilen i  

grøftens 

første etape. 

Set fra Øst 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/3 Grøftens 

nordligste 

del, hvor 

tidligere 

kloarkering er 

synlig. Set fra 

Øst. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/4 Grøftens 

nordligste 

del, hvor 

tidligere 

kloarkering er 

synlig. Set fra 

Øst. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/5 Arbejdsfoto 

af klargøring 

ti l  

feltforlængels

e. Set fra 

Nord 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/6 Foto af 

grøftensbund

, hvor 

kloarknedgra

vningen kan 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 



ses. Set fra 

Øst. 

1/7 Foto af 

grøftensbund

, hvor 

kloarknedgra

vningen kan 

ses. Set fra 

Øst. 

(Længere 

mod syd) 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/8 Grøften set 

fra Syd 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/9 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/10 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/11 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/12 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/13 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/14 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 



Syd. 

1/15 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/16 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/17 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/18 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/19 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/20 Billedeserie 

af afrenset 

vestprofil. Set 

fra Nord mod 

Syd. 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

1/21 Oversigt over 

udgravningen

, set fra Syd 

   digitalt foto 29-09-2014 Tim  

Slumstrup 

Nielsen 

 


