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Abstract 
Der blev udført en forundersøgelse indenfor det udpegede kulturarvsareal for middelalderbyen 
Næstved uden fund af væsentlige fortidsminder. 

 
Forsideillustration: Søgegrøft 2, set fra øst. Foto Museum Sydøstdanmark 2016 

Undersøgelsens forhistorie 
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Forundersøgelsen blev igangsat, da VUC Storstrøm ønsker at bygge en ny uddannelsesinstitution. 
Anlægsområdet ligger inden for den middelalderlige købstad Næstveds kulturarvsareal (sted og 
lokalitetsnummer 050707-91) men der kendes dog kun ganske få registreringer af arkæologisk 
interesse i denne del af kulturarvsarealet. Den vigtigste, som er udgravet i 1985, befinder sig 
umiddelbart syd for Munkebakken og er udgravningen af en række halshuggede skeletter (sted og 
lokalitetsnummer 050707-39), som er begravet i forbindelse med Næstveds rettersted. Den præcise 
placering af selve retterstedet er dog ukendt. Nord for Munkebakken er der også fundet grave fra 
både vikingetid og krigergraven fra middelalder (sted og lokalitetsnummer 050707-51). Dette kunne 
antyde, at man har brugt åsen som begravelsesplads igennem både oldtid og middelalder.  Ved 
tidligere mindre undersøgelser på åsen bl.a. på kærlighedsstien (sted og lokalitetsnummer 050707-
145) er fremdraget materialetagningsgruber og affaldsgruber fra middelalder og renæssance. I den 
sene del af middelalderen og i renæssancen køres byens affald til åsen (Sandbjerget) for at sikre 
mod sandflugt. I 2013 blev foretog museet en forundersøgelse på Amtmandsstien sydvest for 
forundersøgelsesarealet, og her blev fundet meter tykke affaldslag med genstande fra renæssance 
og nyere tid (sted og lokalitetsnummer 050707-184).    

 

Figur 1: Oversigtskort med markering af arealet (sort areal A) for anlægsarbejdet samt arkæologiske informationer fra 
databasen Fund og Fortidsminder. Kort KMS og Museum Sydøstdanmark 2016 
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Administrative data 
Museet blev kontaktet 1/3 2016 af Erik Bjærge Alrø, bygherrerådgiver for VUC Storstrøm, som 
ønsker en forundersøgelse af grunden på Teatergade, hvor VUC Storstrøm ønsker at opføre en ny 
uddannelsesinstitution. 
D. 13/4 2016 indsendes budget til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, som godkendes d. 16/4 
2016. Budgettet blev godkendt af bygherre 12/5 2016. 
Forundersøgelsen blev påbegyndt d. 14/9 2016 og afsluttet d. 15/9 2016. 
 
Al dokumentation, opmålingsdata, fotos samt genstandsfund fremkommet i forbindelse med 
forundersøgelsen er opbevaret på Museum Sydøstdanmark under J. nr. KNV 00408 Munkebakken. 

Øvrige data 
Museum Sydøstdanmark var ansvarlig for undersøgelsen, der blev gennemført af udgravningsleder  
arkæolog Majken Ryeholm Etheridge og desuden deltog udgravningsansvarlig arkæolog Annemette 
Kjærgård. 
Der blev brugt en 8t rendegraver kørt af Kjeld Nielsen fra Arkil. Begge dage var med solskin. 
 

Topografi, terræn og undergrund 
Byggegrunden ligger på Sandbjerget/Munkebakken øst for den centrale bykerne. Sandbjerget udgør 
afslutningen på Mogenstrup Ås, som strækker sig over det sydlige Sjællands moræneoverflade mod 
Næstved. Undergrunden bestod i grøft 1-3 af fint hvidt til hvidbrunt sand, og i grøft 4-5 af mere 
humøst gulbrunt sand.  

 
Figur 2: Grøfterne markeret med rødt på ortofoto. Kort KMS og Museum Sydøstdanmark 2016 
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Målesystem 
Grøfterne er indmålt med en Trimpel gps i DVR90. Data er herefter omformet i programmet ArkDigi 
og behandlet i Mapinfo. Der var problemer med at få en gps på forundersøgelsens første dag, og da 
det blev vurderet, at det af sikkerhedsmæssige grunde var bedst at tildække grøfterne samme dag, 
blev grøfterne først målt ind, efter de var dækket til.  

 

Udgravningsmetode 

Bygherre havde betinget sig, at der ikke blev gravet gennem stiarealer eller fældet træer. Det var 
derfor ikke muligt at lægge ret mange grøfter i selve parken.  

Der blev anlagt 3 grøfter på syddelen af Munkebakken langs Teatergade (Grøft 1-3) og 2 grøfter på 
toppen af selve Munkebakken (Grøft 4 og 5). Den midterste del af anlægsarealet er afgravet til en 
skråning i nyere tid og skulle derfor ikke undersøges. 

Alt gravearbejde blev fulgt, og profiler samt bunden i grøfterne blev gennemgået for arkæologiske 
spor. Der blev desuden taget oversigtsbilleder fra forskellige vinkler. 
 

 
Figur 3: kort over området med grøfterne. Kort KMS og Museum Sydøstdanmark 2016 

Undersøgelsens resultater 
Der blev ikke fundet fortidsminder i nogle af de 5 grøfter.  
 
Grøft 1: 
Øst-vest orienteret grøft, 19 m lang og 35 cm dyb. 
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I profilen ses 15-25 cm muld og herunder lyst hvidbrunt til hvidt sand nogle steder med muldpletter.  
I grøften ses en NV-SØ gående række af moderne mursten, hvorunder der lå et kabel, samt en grøft 
liggende parallelt med denne. For at undgå at ødelægge disse blev der ikke gravet dybere, dog blev 
der i det NØ hjørne gravet et ca. 1 meter dybt hul som blot viste rent sand. 
 
Grøft 2: 
Øst-vest orienteret grøft, 27m lang, 40cm dyb. 
I profilen ses 25-30cm muld og herunder sand som i Grøft 1, men uden muldpletter, fordi vi gravede 
lidt dybere end i grøft 1.  
Midt i Grøft 2 lavede vi et snit med maskinen og gravede ned til en dybde af 1,5m, for at sikre at der 
ikke var tale om påført sand. Her sås kun rent, uforstyrret sand, og hullet blev hurtigt fyldt op igen for 
at undgå sammenstyrtning. 
 
Grøft 3: 
Øst-vest orienteret grøft, 22m lang og 40cm dyb. 
I profilen ses 25-30cm muld og under dette sand som i Grøft 1 og 2. 
I den vestlige ende af grøften sås en større moderne nedgravning med fyld af lyst brunt leret sand og 
en del tagpap. 
 

Figur 4:  X1 Atypisk stjert fra stjertpotte fundet i Grøft 5. Foto Museum Sydøstdanmark 2016 
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Grøft 4:  

Øst-vest orienteret grøft, 12m lang og 1,5m dyb.  

I profilen ses 15cm muld, 35cm gulbrunt sand med muldpletter, 40cm gråbrunt humøst sand med 
pletter af gulbrunt sand, 60cm rent gulbrunt sand. 

 
 
Grøft 5: 
Nord-syd orienteret grøft, 7m lang, 50cm dyb. 
I profilen ses 15cm muld, 10cm blandet sand og muld, og herunder ren gulbrunt sand. 
I denne grøft blev der i den øverste muld fundet et atypisk stjertfragment, datering 1550-1750. 
Den højtliggende undergrund i grøft 1-3, tyder på, at der her er gravet meget af i forbindelse med 
anlæggelsen af Teatergade. I grøft 4 sås et tykt lang med blandet sand og muld, og her har man 
formentlig kørt sand på. 60cm under terræn ses rent uforstyrret undergrundssand. I grøft 5 sås 
undergrundssand blot 25cm under overfladen.  
På trods af vegetation var der gode iagttagelsesforhold.  
 

Fremtidigt arbejde 

Det anses ikke som lønsomt at foretage yderligere udgravning på det berørte areal, da der ikke blev 
fundet konstruktioner. 
 
Såfremt der mod forventning i forbindelse med kommende anlægsarbejde skulle stødes på fund af 
fortidsminder, skal den del af anlægsarbejdet midlertidigt indstilles, og Museum Sydøstdanmark 
kontaktes. Er der tale om fund af væsentlige fortidsminder, der skal undersøges nærmere, vil udgiften 
forbundet hermed blive afholdt af museet eller Slots- og kulturstyrelsen og ikke af bygherre. 
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Anlægsliste 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 13-09-2016  

G1 Udgravningstek
nisk 

Søgegrøft Nutid     

G2 Udgravningstek
nisk 

Søgegrøft Nutid     

G3 Udgravningstek
nisk 

Søgegrøft Nutid     

G4 Udgravningstek
nisk 

Søgegrøft Nutid     

G5 Udgravningstek
nisk 

Søgegrøft Nutid     

 

Anlægsbeskrivelse 

G1 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 
Øst-vest liggende grøft, 19m lang og ca. 35 cm dyb. 
I profilen ses 15-25cm muld og herunder lyst hvidbrunt til hvidt sand nogle steder med muldpletter. 
I grøften ses en NV-SØ gående række af moderne mursten, hvor der lå et kabel under, samt en grøft liggende parallelt 
med denne. For at undgå at ødelægge disse blev der ikke gravet dybere, dog blev der i det NØ hjørne gravet et ca 1 
meter dybt hul som blot viste rent sand. 

Tegninger:   
Foto:  1/11, 1/14 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  

   

G2 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 
Øst-vest liggende grøft, 27m lang, 40cm dyb. 
I profilen ses 25-30cm muld og herunder sand som i Grøft 1, men uden muldpletter, fordi vi gravede lidt dybere end i 
grøft 1. 
Midt i Grøft 2 lavede vi et snit med maskinen, og gravede ned til en dybde af 1,5m, for at sikre at der ikke var tale om 
påført sand. Her sås kun rent uforstyrret sand, hullet blev hurtigt fyldt op igen, for at undgå sammenstyrtning. 

Tegninger:   
Foto:  1/12, 1/14 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
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G3 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 
Øst-vest liggende grøft, 22m lang og 40cm dyb. 
I profilen ses 25-30cm muld og under dette sand som i Grøft 1 og 2. 
I den vestlige ende af grøften sås en større moderne nedgravning med fyld af lyst brunt leret sand og en del tagpap. 

Tegninger:   
Foto:  1/13, 1/14 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  

   

G4 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 
Øst-vest liggende grøft, 12m lang og 1,5 m dyb. 
I profilen ses 15cm muld, 35cm gulbrunt sand med muldpletter, 40 cm gråbrunt humøst sand med pletter af gulbrunt 
sand., 60cm rent gulbrunt sand. 

Tegninger:   
Foto:  1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  

   

G5 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 
Nord-syd gående grøft, 7m lang, 50cm dyb. 
I profilen ses 15cm muld, 10cm blandet sand og muld, og herunder ren gulbrunt sand. 
 
I denne grøft blev i den øverste muld fundet en stjert, 

Tegninger:   
Foto:  1/2, 1/3, 1/4, 1/5 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  X1: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Efterreformatorisk tid (1536-1660)-
Nyere tid (1661 - ) 
Lag:  
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Fundliste 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 13-09-2016  

X1 Keramik/historisk 
tid 

Yngre rødgods, 
(stjertpottegods) vådglasur, 
stjert/hank/øre 

Efterreforma
torisk tid 
(1536-1660)-
Nyere tid 
(1661 - ) 

G5 

 

Fundbeskrivelse 

X1 
Keramik/historisk tid, Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Efterreformatorisk tid (1536-
1660)-Nyere tid (1661 - ) 
Atypisk meget kort stjert med indvending fladedækkende mørk rødbrun glasur, og udvendig fladedækkende mat sort 
glasur, 

Tegninger:   
Foto:  1/15, 1/16 
Anlæg: G5 
Fund:   
Lag  

 

Fotoliste 
Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 13-09-2016  

1/1 Oversigt 
inden 
gravning på 
toppen af 
Munkebakke
n. Set fra NV 

   digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/2 Oversigt 
Grøft 5. Set 
fra N 

 G5  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/3 Grøft 5. Set 
fra N 

 G5  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/4 Grøft 5. Set 
fra NV 

 G5  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/5 Profil Grøft 5. 
Set fra V 

 G5  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 
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1/6 Grøft 4. Set 
fra Ø 

 G4  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/7 Oversigt 
bunker fra 
Grøft 4 og 
maskine. Set 
fra SØ 

 G4  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/8 Profil Grøft 4. 
Set N 

 G4  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/9 Grøft 4. Set 
fra V 

 G4  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/10 Grøft 4. Set 
fra V 

 G4  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/11 Grøft 1. Set 
fra Ø 

 G1  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/12 Grøft 2. Set 
fra Ø 

 G2  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/13 Grøft 3. Set 
fra V 

 G3  digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/14 Oversigt 
Grøft 3,2,1. 
Set fra SV 

 G1, G2, 
G3 

 digitalt foto 13-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/15 Genstandsfot
o X1 

  X1 digitalt foto 16-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

1/16 Genstandsfot
o X1 

  X1 digitalt foto 16-09-2016 Majken 
Ryeholm 
Etheridge 

 

 


