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Abstract 
Der blev ved overvågningen ikke fundet spor af arkæologisk relevante anlæg.  

 

Undersøgelsens forhistorie 
I forbindelse med at Næstved Forsyning skulle anlægge 2km. nye fjernvarmerør i den østlige del af Næstved i området 

omkring Hvedevænget ønskede museet at deltage ved at overvåge dele af gravearbejdet.  

 

Figur 1: Oversigtskort med markering af traceet (rød streg) samt arkæologisk interessante lokaliteter i og omkring Næstved. 

Administrative data 
Overvågningen er gennemført af Museum Sydøstdanmark som en større forundersøgelse for den ansvarlige for 

jordarbejdernes regning, jf. museumslovens § 26, stk. 2, 1. pkt. Den ansvarlige bygherre er Næstved Varmeværk, 

Åderupvej 22-24, 4700 Næstved. 

Som bygherres rådgiver fungerede Lyngkilde, Præstøvej 39, 4700 Næstved, Att.: Helle Nielsen. 

For Museum Sydøstdanmark deltog Museumsinspektør Nanna Holm Gade samt Museumsinspektør Kasper Wurr 

Stjernqvist. Ansvarlig leder var Museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqvist. 

Sagsgangen er i hovedpunkter: 

10/01/2013: Museet modtager anmodning om arkæologisk udtalelse jf. Museumslovens § 23. 

22/01/2013: Museet sender udtalelse til Bygherre. 

23/01/2013: Bygherre beder om budget for overvågning. 

04/04/2013: Museet sender overvågningsbudget til godkendelse hos Kulturstyrelsen. 

15/04/2013: Museet modtager godkendelse fra Kulturstyrelsen på overvågningsbudget. 
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16/04/2013: Museet sender overvågningsbudget til godkendelse hos bygherre. 

22/04/2013: Museet modtager godkendt budget fra Bygherre. 

22/04/2013: Museet overvåger løbende enkelte opgravninger samt fører tilsyn med de resterende opgravninger. 

01/09/2013: Overvågning afsluttes. 

30/09/2013: Museet sender regnskab til godkendelse hos Kulturstyrelsen. 

16/10/2013: Museet modtgaer godkendelse af regnskab fra Kultrustyrelsen og sender det endelige regnskab til 

Bygherre. 

Museum Sydøstdanamrk er den ansvarlige institution og alt materiale ra overvågningen samt korrespendance 

opbevares her under journalnummeret KNV00012 Hvedevænget. 

 

 

Topografi, terræn og undergrund 
Fjernevarmeledningen skal placeres i uopgravet jord, lidt nordøst for Næstveds Middelalderlige bykerne. Der er i 

området tidligere fundet en jordfæstegrav (sb.050707-5). Denne ligger på kanten af en tidligere bakke kaldet 

Kornbakke.  

 

Figur 2: Højemålebordsblad med moderne højdekurver på samt markering af traceet omkring Kornbakke. 

Der kendes yderligere tre jordfæstegrave fra området, De ligger alle 3 sydøst for fjernvarmeledningen i en afstand af 

ca. 500m.  Selve traceet bevæger sig rundt om Kornbakken og et stykke op ad denne. En sådan bakke omgivet af 

lavere og formentlig vådere områder i oldtiden er et typisk sted for placering af en række forskellige fortidsminder så 

som gravpladser, bopladser depot/offerfund osv.  
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Målesystem 
Der er ikke foretaget egentlige opmålinger i forbindelse med overvågningen men bygherre har stillet GIS-filer til 

rådighed hvor traceerne er indtegnet. Disse opbevares på museet i Mapinfo (TEB) format i UTM zone 32 euref 89.  

 

Udgravningsmetode 
Ved starten af undersøgelsen blev der på enkelte strækninger overvåget egentlig opgravning af traceet. Da der ingen 

arkæologiske resultater fremkom blev det besluttet at overgå til kun at føre tilsyn med traceet når det var opgravet. 

Undervejs blev der taget enkelte fotos.  

 

Undersøgelsens resultater 
Der fremkom i overvågningen ingen arkæologiske resultater. Der fremkom hverken fund eller arkæologiske anlæg. 

Flere steder kunne den oprindelige muldhorisont dog betragtes og denne er fotograferet.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Fjernvarme traceet i sig selv er færdigundersøgt men andre jordarbejder i området kan risikere at påtræffe væsentlige 

fortidsminder og det anbefales at museet altid høres før jordarbejder påbegyndes i området.  

 

Museum Sydøstdanmark d. 14-03-2017 

 

 

Kasper Wurr Stjernqvist 

 

 

______________________________________________________ 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 22-04-2013  

1/96 Tracee ved 

Grønvej med 

spor af 

oprindelig 

muldhorisont

. 

   digitalt foto 02-05-2013 Nanna  

Holm 

1/97 Tracee ved 

Rugvænget. 

   digitalt foto 02-05-2013 Nanna  

Holm 

1/98 Tracee ved 

Rugvænget. 

   digitalt foto 02-05-2013 Nanna  

Holm 

1/99 Tracee ved 

Rugvænget 

med spor af 

oprindelig 

muldhorisont

.. 

   digitalt foto 02-05-2013 Nanna  

Holm 

1/100 Tracee ved 

Rugvænget 

med spor af 

oprindelig 

muldhorisont

.. 

   digitalt foto 02-05-2013 Nanna  

Holm 

 


