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Abstract
Ved udgravningen forud for byggemodning ved Møntergade fremkom et stort og komplekst
data- og genstandsmateriale, der afspejler et bymiljøs udvikling og forandring
kontinuerligt fra begyndelsen af 1000-årene til midten af 1700-årene. Udgravningen
afdækkede anlæg, tidsmæssigt indplaceret i 5 faser:
1100/1200-årene:
Byggemodning af Stueklintens hældning med indtil 4 m tykt gødnings- og affaldslag.
Anlæg af tre vidjeflettede skelmarkeringer samt en vandførende skelgrøft, anlæg af to
vejforløb samt en vidjesat kule.
1200-årene:
Vej af ris og større grene, træsat afvandingsrende og stenbrolægning i vejforløbet. Fund af
fundament til tømmerbygget hus med to fundne rum, fundament til skillevæg, dørtrin,
gulvbelægninger samt bageovn.
Til denne fase hører også fundet af arbejdsområde med trækar for tilberedning af lutfisk.
Omkring 1300, inden 1400:
Fund af reparation samt forhøjning af ovenstående vejforløb. Fund af 7,8 m langt og 6,8 m
bredt fundament til en bindingsværksbygning. Fund af gulvbelægning i kælder. Træstolper
fra bygningens konstruktion er dendrokronologisk dateret vinteren 1312-13.
1500 tallet:
Fund af spor efter brand i ovennævnte bygning og fund af væltet facadestykke som følge
deraf.
Op mod 1600:
Fund af fundament til teglbygget bygning, køkkenhave samt stensat brønd. Sløjfning og
udjævning af området sker i midten af 1700-årene.
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Sagens forhistorie
Nærværende rapport dækker over Næstved Museums arkæologiske undersøgelse af
matrikel 280, Stueklints Fjerding, Næstved By i perioden 31.3.-1.7. 2005. Næstved
Kommune afholdt udgravningens omkostninger og rekvirerede nødvendig maskinkraft.
Næstved Kommune ønsker at forlænge byområdet mod syd til den frilagte Suså og har
udlagt 6 områder til bebyggelse. Som et led i grundenes forberedelse til salg og nybyggeri,
har Næstved Museum gennem flere år foretaget arkæologiske udgravninger i
byggeområderne. Nærværende sag dækker over byggeområde B6, der er placeret ved
Møntergades nuværende slutning.
Der er således foregået stor arkæologisk aktivitet gennem årene, og disse undersøgelsers
resultater har, sammen med en i forvejen stor akkumuleret viden om Næstveds
middelalderlige topografi i området, foranlediget nærværende udgravning.

Beliggenhed
Historisk og topografisk var udgravningen placeret i et område, som indtager en central
fysisk placering og forskningsmæssig nøgleposition i forhold til forståelsen af Næstveds
topografiske udvikling. Forventningerne til fund i arealerne mod Susåen var efter tidligere
udgravningers resultater store og historikken i forbindelse med områdets arkæologiske
undersøgelser er lang. Ved et enkelt blik i området fornemmes historiens vingesus mellem
stræderne og de stadigt stående, middelalderlige bygninger.

Udgravningens placering på Stueklinten ved Susåen
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Kompagnihuset

Møntergade

Udgravningens placering nedenfor Møntergade

Det planlagte byggefelt (benævnt B6) dækker over et større areal, end det undersøgte. Mod
øst i byggefeltet skulle en stor forurening imidlertid allerede ved udgravningsfeltets
anlæggelse vise sig at umuliggøre arkæologisk undersøgelse. Endvidere var byggefeltets
nordlige del, der tilhører anden bygherrer, endnu ikke klargjort til arkæologisk
undersøgelse.
Det undersøgte område udgjorde et rektangulært udgravningsfelt med længste mål langs
østsiden af Møntergade, hvor denne med en sti er forlænget mod syd. Udgravningsfeltet
målte ca. 16 x 13 m og dækkede over ca. 208 m2. Anslået er ca. 1.040 m3 jord (excl.
sikkerhedsanlæg) udgravet, da der overraskende skulle vise sig at være op til 5,5 m til
undergrund sydligt i feltet.

Administrative data
Dokumentation
Sagen indeholder udover bygherrerrapport og beretning:
216 digitale fotos (f.nr),
111 s/h fotos,
184 diasfotos,
670 beskrivelser af kulturlag (k-nr),
57 tegningsark,
1662 hjemtagne fund,
samt 2 digitale opmålinger
I efterbearbejdningen er
23 jordprøver er blevet lag- og makrofossil analyseret (rapport i sagsmappen),
2 prøver á 10 l zoologisk undersøgt (rapport i sagsmappen),
6 stk. træ er blevet dendrokronologisk analyseret (rapport i sagsmappen),
162 fund stabiliseret eller konserveret,
1460 keramikskår er analyseret lagvist,
670 lag er analyseret og beskrevet.
1 stratigrafisk dateringsmæssig matrix er udarbejdet.
Desuden er store dele af udgravningsdokumentation efterfølgende registreret digitalt (se
udgravningsberetningens afsnit ”dokumentation og registreringsprincipper”).
Alt originalmateriale forefindes på Næstved Museum.
Bemanding
Udgravningen forløb i perioden 31.3. – 1.7. 2005 med efterfølgende bearbejdning af fund
og resultater. Udgravningen var bemandet med 6 fagfolk. Mandskabet var gennemgående
hele udgravningsperioden, bortset fra forhistorisk arkæolog stud. ph.d. Dorte Veien, der
kun kunne deltage 4 uger. Bemandingen var ligeligt fordelt færdiguddannede og
studerende imellem.
Udgravningsleder var middelalderarkæolog cand. phil. Liselotte Uhrenholt, feltassistenter
middelalderarkæologerne Ida E. Lauridtsen og Jesper Bade samt studerende fra
middelalder- og forhistorisk arkæologi Camilla Post, Christoffer Grønfeldt Petersen og

Jesper Langkilde. Administrativ leder var museumsinspektør Thomas Roland. Dertil kom
arbejdsmænd fra Næstved Kommune, der var til stor hjælp undervejs.
Formidling
Der var under udgravningen en konstant publikumsinteresse, som betød, at de
annoncerede, daglige fortællinger ved feltets kant fortsatte hele udgravningsforløbet
igennem. Publikum blev ligeledes orienteret om udgravningsresultater, baggrund og
metode gennem plancher langs feltet, og der blev holdt åbent hus i forbindelse med
”Historiens Dag”, hvor 200 personer besøgte feltet. Ligeledes blev der løbende foretaget
rundvisninger af især skoleklasser, forskellige foreninger samt for Næstved Kommunes
bygge- og teknik forvaltning.
Undersøgelsen har medført foredrag i både populært og fagligt forum.
Udgravningen blev omtalt i Næstved Tidende 17. 5. 2005.
Der er foreløbigt publiceret en mindre, populærvidenskabelig artikler om udgravningen,
samt Næstved Museums hjemmeside udgivet 4 artikler med opfølgninger på
udgravningsarbejdet og fremkomne fund:
Uhrenholt, L., 2005: Møntergade Nyt fra Næstved Museum 66
Uhrenholt, L., 2005: Udgravning i Møntergade 1-4 på www.naestved-museum.dk

Ved historiens dag valgte mange at lægge vejen forbi udgravningen,
der blev holdt ekstraordinært åben

Samarbejdspartnere
Det daglige udgravningsarbejde blev foretaget i tæt samarbejde med arbejdsleder Peter
Frederiksen fra Næstved Kommune samt flere maskinfolk fra Vejvæsenet. Der var gennem
hele forløbet et godt samarbejde mellem de involverede parter, hvor især koordineringen af
maskinkraft og praktiske foranstaltninger i feltet med Peter Frederiksen skal fremhæves
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som fleksibelt og problemløsende. Det betød, at det arkæologiske arbejde kunne udføres
fagligt forsvarligt og indenfor den afsatte tidsramme. På det overordnede plan skal
samarbejdet med Jørgen Gerner, Næstved Kommune, fremhæves for at involvere Næstved
Museum i planlægningens indledende fase, hvilket var forudsætningen for arbejdsro og et
succesfyldt resultat.
Under udgravningsarbejdet stod frivillig Elsa Mortensen, Næstved Museum med stor
velvillighed og dygtig formidling for langt hovedparten af de daglige fortællinger ved
udgravningsfeltets kant, hvor de mange interesserede lyttere kom for at følge
udgravningens fund, forløb og resultater. Endvidere afsøgte Søren Terkelsen fra
Museumslauget jævnligt udgravningsfeltet med detektor og udøvede således til stor hjælp.
I udgravningens efterbehandling skal museets øvrige samarbejdspartnere takkes for
beredvillig og dygtig hjælp. Det gælder Karen Urth, Storstrøms Konserveringscenter,
Landmåler-firmaet Toft og Malmskov, Annine S. Moltsen, ”NOK”, der stod for analyse af
lag- og makrofossiler, Aoife Daly, ”Dendro.dk”, der foretog dendrokronologiske analyser
samt Inge Enghoff og Knud Rosenlund, Zoologisk Museum, der analyserede især fundne
fiskeknogler. Alle spiller de en stor rolle i, at det endelige resultat, der nu foreligger.

Topografi og undergrund
Susådalen, som det middelalderlige Næstved ligger i, er her temmelig smal samtidig med
at det omgivende terræn danner en stor, læfyldt ”skål” mellem Lerbjerget, Lisbjerget og
Sandbjerget (nu kaldet Munkebakken). Disse gode forhold for udvikling af by, bliver til
store kvaliteter med Susåen, der løb – og stadig løber – syd for det middelalderlige
Næstveds bykerne. Åens udløb i Karrebæk Fjord og videre ud i Lillebælt gav mulighed for
sejlads og transport til og fra byen. Næstveds gadenet udviklede sig på et plateau ved
Susåen, der er omsluttet af den nordøstlige ende af Mogenstrupåsen, Sandbjerget.
Udgravningsfeltet lå hvor terrænfaldet fra Købmagergade mod åen har været mere
mærkbart end i dag. Det vidner bl.a. områdets navn om – Stueklints Fjerding.
Udgravningsfeltet var orienteret nord-syd ned ad klintens hældning. Mod syd har Susåen
været byens naturlige grænse med fugtige og sumpede arealer, hvor åen har fundet vej i
flere løb omkring små-holme.
Kulturlagene har gennem tiderne i nogen grad udjævnet Stueklintens fald. Hvor meget
skulle vise sig overraskende i udgravningsarbejdets sidste dage, da udgravningsfeltet nåede
undergrundsniveau i 5,5 meters dybde målt fra nuværende overflade. Det store fald var
overraskende, og blev bekræftet af undergrundsmaterialets karakter. Undergrunds
materialet bestod i feltets nordlige del (op ad klinten) af vandsorteret sand. I feltets sydlige
ende, der strakte sig mod åen, var undergrundsmaterialet af ler. Det er som følge af åløbet,
der med sin strøm har gravet sig ned gennem sandet og ned i leret. Enkelte steder sås tørv,
der var gået fri af vandstrømmene.
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Kulturlagenes dybde: i bunden af udgravningshullet ses undergrundens
overflade (i baggrunden Kompagnihuset)

De dybtliggende lag i feltets sydlige del gav gode bevaringsforhold, da området næsten
konstant har været vandmættet og dermed iltfattigt. En nedbrydning af organisk materiale
er sket langsommere her end i feltets nordlige del, hvor der var tørt, og hvor uforkullet
organisk materiale derfor var mere omsat. Generelt var bevaringsforholdende dog gode og
stedet særdeles værdifuldt for arkæologisk arbejde.
Bevarede bygningslevn nær udgravningsfeltet
Udgravningen lå centralt i forhold til stadigt stående middelalderlige levn. Knap 50 m syd
for udgravningsfeltet løber Susåen, hvor der har været havneanlæg i hvert fald siden
begyndelsen af 1200-årene og mellem gravning og havnen findes ruinerne af Mogens
Tuesens Badstue fra ca. 1480. På plateauet mod nordvest ligger Sct. Peders Kirke og den
middelalderlige beboelsesrække Boderne og tættest på udgravningen er Kompagnihuset.
Mod øst ca. 400 m fra udgravningsfeltet har tidligere det store Sortebrødrekloster ligget.
Alt dette er med til at understrege udgravningsfeltets centrale placering i den
middelalderlige by.
Et andet levn er Næstveds gadenet. Udover Købmagergade (kendt fra 1315) nord for
udgravningsfeltet, har vi kun kendskab til gader og stræder fra senere kilder. Det turde dog
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vides, at byens gadenet fra tidlig tid har haft centrum på plateauet mellem kirkerne og
torvene, og at det derfra har forgrenet sig, også i retning mod Susåen. Kompagnistræde
ligger tættest på udgravningen, og sammen med bl.a. Møntergade vides disse at have løbet
til åens bred (se næste afsnit).

Arealerne ned til Susåen som de tager sig ud i dag – i middelalderen var det
et tæt bebygget område med en levende havnefront

Historie i og omkring Møntergade
Da Næstved første gang optræder i en skriftlig kilde, omtales den som Store Næstved og
Lille Næstved. Senere i 1100/1200-årene hedder byen ”Næstved på begge sider af Åen”.
Det afspejler, at det middelalderlige Næstved har fungeret som en helhed, da Susåen har
oprindelig var en transportkorridor ind i byen og ikke en grænse gennem byen. Susåen har
dermed fra tidlig tid haft en vigtig rolle for aktiviteten i området.
Selve navnet Møntergade er en betegnelse bevaret fra middelalderen. Udgravningen lå
parallelt med og øst for grusstien, der i dag er i forlængelse af Møntergade. Dronning
Margrethe I genoptog udmøntningen i Danmark omkring 1400, hvor møntstedet blev
flyttet fra Roskilde til Næstved. Her fungerede møntmesteren i mere end 20 år, og heraf må
gaden have sit navn. Borgmester Mogens Tuesen oplyser i 1484 om sin da nybyggede
badstue, at den lå ”nædhen wti Myntere Garden sammestæds”. Også kilder fra 1500
omtaler gaden.
Hvor selve møntergården har ligget, er imidlertid sværere at afgøre. Det er det tætteste vi
kan kommer en placering er ud fra de skriftlige kilder, hvor Roskilde bispestol i 1455 ved
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Resens prospekt af Næstved ca. 1677, udgravningsområdet angivet med cirkel
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et mageskifte med Skovkloster afstod ”Møntergården syd for Købmagergade fra porten til
åen”. Den omtalte port kendes ikke, og har fejlagtigt været identificeret med byporten.
Endnu andre skriftlige kilder vidner om, at offentlige stræder i kvarteret i 1400-årene blev
solgt og lagt til de private grunde. Møntergade mellem Kompagnistræde og Slagkildevej er
et af de få stræder, der har overlevet til i dag.
Peder Resens udførte omkr. 1677 et kort over Næstved., og hér findes også Møntergade
indtegnet. Kortet er dog ikke på alle måder troværdighed, og de faktiske forhold afspejles
næppe i alle tilfælde. F.eks. har alle gaderne samme bredde, og bygninger må opfattes som
signaturer. Der er dog ikke tvivl om, at kortet gengiver i hvert fald det overordnede
gadenet. Hos Resen ses ”Myntergaden” mod øst at være afgrænset af bygninger, et tomt
område samt køkkenhaver.
Nutidens Møntergade har således sandsynligvis samme forløb som den middelalderlige
Møntergade, der har fået sit navn efter den nærliggende Møntergård. Møntergårdens
placering er dog kun kendt som ”syd for Købmagergade fra porten til åen”.
Tidligere udgravninger i området
Områdets udgravningshistorik er lang og spænder fra små undersøgelser i forbindelse med
rørlægning til større anlægsarbejder med mulighed for undersøgelse af store, åbne flader.
Nærværende udgravning placerer sig – indtil videre – som den arealmæssigt næststørste.
Udgravningen indlemmede desuden en mindre undersøgelse i forbindelse med nedlægning
af kloak i 1992 (NÆM 1992:100), der løb på tværs af nærværende udgravning.
Trods den lange historik af undersøgelser i området, er det kun en lille del af arealet ned
mod Susåen, der er undersøgt. Det er derfor endnu ikke muligt at opstille et samlet billede
af det store områdes anvendelse og udvikling. Dertil er undersøgelserne for små og
sporadiske. Udgravningernes mangeartede karakter, alder og fravær af fysisk sammenhæng
mellem felterne gør en samlet beskrivelse af forandringer i anvendelsen af området
usikker. Resumeet af ovennævnte udgravningers spændende resultater giver dog og trods
alt rig mulighed for at opstille en problemstilling i forhold til nærværende udgravning.
Nærværende udgravning ligger længst mod øst i forhold til allerede foretagne
udgravninger i området syd for Sct. Peder Kirkeplads og Købmagergade, fra Farvergade og
til Møntergade. I denne rapport er det kun muligt at strejfe tidligere udgravningers rige og
mangefacetterede resultater. Efterfølgende er da heller ikke en komplet liste over foretagne
undersøgelser, udgravninger eller besigtigelser i området, men står alene for at kunne give
et indtryk over fremdragne fund. Mulighederne for dybere indsigt i det middelalderlige
Næstveds udvikling i området som helhed er så absolut til stede, og er ganske unik.
Forventninger til kommende udgravninger i området kan til stadighed holdes store.
Af tidligere udgravninger i området nær Susåen findes de ældste og fleste langs Farvergade
og Bredstræde i vest. Allerede i 1920´erne og så sent som i foråret 2004, blev der gjort
fund og undersøgelser i denne del af området. De ældste spor kan dateres tilbage til
germansk jernalder og tidlig middelalder. Fund af en række pottemagerovne (NÆM
64:201, NÆM 81:100) samt rest af en syldstensrække i tilknytning til et pikstenslag og en
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trappeskakt, vidner om beboelse og håndværksmæssig aktivitet i området i 1500-årene
(NÆM 67:623, NÆM 76:300). En brolagt vej med rendesten (NÆM 86:200) er fra tiden
efter, og fra omkring 1500 er iagttaget en pikstensbrolægning, der imidlertid er bevaret i så
beskedent omfang, at fundet ikke lader sig entydigt bestemme som en vej - en gårdsplads i
tilknytning til førnævnte hus synes at være en anden mulighed. Begge dele var blevet
opgivet efter forholdsvis kort tid, og i slutningen af 1500-årene kunne man se, at en
pottemager havde virket her. Ved gravning i 1976 blev konstateret håndværksmæssige
aktiviteter på parcellen fra 1100-årene – der var bl.a. rester fra et jernhåndterings-værksted
(NÆM 76:300).
Arealerne ved Kompagnistræde er undersøgt ved flere større udgravninger inden for de
sidste 10-15 år (bl.a. NÆM 1992:100, NÆM 1995:104 og NÆM 2004:200) ligesom ruinen
af Tuesens Badstue blev undersøgt i 1998 (NÆM 1998:130). Ved undersøgelserne i
Kompagnistrædes vestlige side, viser den ældste aktivitet sig at være fra sidst i 1000-årene
i form af byggemodning af området (NÆM 2004:200). Fund af spor efter lette og svære
bygninger, et vejforløb, raftelagte arbejdsflader samt hytte for ”håndtering” af fisk, er alle
gjort inden for tidligt etablerede parceller (tidl. 1100-årene), der viser et sammenfald med
vores dagens matrikulering på stedet. Undersøgelser i selve åløbet i forbindelse med
frilægningen af Susåen bragte veldimensionerede bolværk for dagen. De er dateret
indenfor perioder mellem ca. 1220 og 1700 (NÆM 1998:113, NÆM 2001:100).
Mens Farvergade-området således først synes at være inddraget til regulær bebyggelse hen
imod slutningen af middelalderen (i 1400-årene), synes dette allerede at være sket ved
middelalderens begyndelse i området omkring Kompagnistræde. Tilstedeværelsen af ovne
i Farvergade tyder på, at dette område har ligget i byens periferi, mens den komplekse og
kontinuerlige udnyttelse af tidlige parceller ved Kompagnistræde tyder på anderledes livlig
aktivitet som nær et bycentrum. Placeringen af badstuen ved Kompagnistræde bekræfter en
bymæssig placering i 1400-årene.
Det må afslutningsvis understreges, at de arkæologiske muligheder for en dybere indsigt i
det middelalderlige Næstveds historie, udseende og udvikling på dette sted er ganske unik.

Mål og problemstilling for udgravningen ved Møntergade
På baggrund af forrige afsnit kunne der til undersøgelsesområdet knyttes to til dels
sammenhørende problemstillinger:
-

den topografiske udvikling af den middelalderlige by
Funktionsbestemmelse. Forsøg på kontakt med og identifikation af den
tidligste aktivitet og bebyggelse af området.
Udskille tidsmæssige faser i områdets brug og ikke mindst datering af disse.

-

diskussionen vedrørende Møntergården
Hvor lå Møntergården? Møntergårdens placering er uvis, men man kan
formode, at udgravningsfeltet befinder sig i området for Møntergården. Kan
det aflæses af udgravningens resultater?

14

Møntergade

Digitaliseret oversigtstegning med udgravningens vigtigste anlæg

Undersøgelsens resultater
Den arkæologiske udgravning tilvejebragte et stort og komplekst data- og
genstandsmateriale, der viser en kontinuitet i udviklingen og forandringen af det udgravede
område fra begyndelsen af det 11. århundrede til slutningen af det 17. århundrede.
Ved behandling af så omfattende fundmateriale, som der her er tale om, må denne rapport
tage en vis foreløbig karakter. Nærværende afsnit opridser hovedtræk i undersøgelsens
resultater og bringer en fortolkning af de iagttagne spor og indsamlede objekter. Endvidere
er det søgt at sætte tolkningen ind i en sammenhæng med den hidtil kendte viden om
Næstveds topografi.
En kloakgravning fra 1992 havde skåret sig tværs gennem feltet, og flere af de dér fundne
anlæg har ikke med overbevisning kunnet relateres til denne udgravnings resultater. 1992udgravningen afbrød i flere tilfælde stratigrafiske relationer for nærværende udgravning.
Udgravningens gennemgående fund var et vejforløb, der gennem tiderne er blevet
forbedret og forhøjet, men ikke flyttet før 1600 årene. Vejforløbet strakte sig fra nord til
syd i hele udgravningsfeltets længde, løb ca. midt i feltet og var uden afslutninger. Dette
anlæg bliver rygraden i nærværende afsnits beskrivelser, idet der inden for de
dateringsmæssige faser henvises til øst eller vest for vejen.
Det er muligt at opdele udgravningens afdækkede anlæg i 5 overordnede faser:
1. Første anvendelse af området (1100/1200-årene)
2. Byggemodning for vej og hus vest for (1300-årene)
3. Forbedring og reparation af vej samt bebyggelse øst for (1300-årene, før 1400)
4. Området forlades (1500-årene)
5. Ny bebyggelse (op mod 1600)
Fase 1
Første anvendelse af området (1100/1200-årene)
Det ældste anlæg knytter sig til den første anvendelse af området op mod 1200.
Forud for anvendelsen af området på den stejle Stueklint, har en større byggemodning
fundet sted. Den bestod af et op til 4 m tykt affaldslag/opfyldslag – hovedsageligt
bestående af dyregødning.
Brede træplanker, genbrugte og udlagt som underlag for vej fandtes to steder.
Vejbelægningerne respekterede tre parallelle forløb af flethegn, der formentlig udgør
matrikelskel el.lign. En delvist vidjesat kule eller brønd samt en vandførende skelgrøft,
hører også til denne fase.
De tidligste spor af naturlig aktivitet viser, at der på stedet har været pletvis tilgroede
områder med tørv, mens andre områder har været under strømmede vand – Susåens
bredder har ganske enkelt strakt sig længere mod nordøst end i dag. Set i et overordnet
topografiske perspektiv har åens forløb været ukontrolleret, og den har flydt over et større,
skiftende område længere mod nord end i dag. Det er et parti af denne uregulerede bred,
der ses i de nederste lag sydligst i Møntergade-udgravningen.

Fase 1: kule, trælagte veje, grøft og rishegn (det østligste langs udgravningskanten ej vist)

Bredden er efterfølgende gennem århundreder blevet udsat for reguleringer, at det i dag er
vanskeligt at forestille sig det oprindelig terræn. I udgravningerne ved Kompagnistræde og
i nærværende udgravning ses åen at have fundet vej i flere løb omkring småholme. Nogle
områder har været tilgroet, mens andre er holdt frie af strømmen. Det har af stedkommet
bevoksning med elletræer, piletræer og løvtræer, der kan leve under sådanne fugtige
forhold.

Fase 1: Grøften til højre i billedet er gravet ned gennem massive gødningslag
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Den tidligste menneskelige aktivitet gav sig således naturlig nok også til kende i form af en
byggemodning. Åens ukontrollerede løb har været begrænset af Stueklintens stærkt
stigende niveau, og ved at hælde serier af kompakt gødningsmateriale og andet affald i det
våde område, har man hævet terrænet og derved indvundet land. Op til 4 m materiale er
således blevet påført stedet (!). Det hævede terræn har efterfølgende holdt grunden tør,
men under store forårsoversvømmelser kunne området stadigt blive omflydt af vand. Det
er et velkendt fænomen i middelalderlige byer, at møg fra dyrene ender som tykke
kulturlagsserier inde i byen i stedet for på markerne. For nutiden har det givet gode
bevaringsforhold og mulighed for at finde velbevaret affald fra datidens hverdag.
Hovedparten af gødningen var staldaffald med kun et lille islæt af affald fra et bymiljø.
Man kan derfor rejse spørgsmålet om, hvorvidt området i 1000/1100-tallet overhovedet har
været bymæssigt bebygget ved deponeringen af gødningen. Man kan evt. forestille sig et
græsningsareal ned mod åen, hvor også staldene har stået, mens beboelsen fandtes på
plateauet ovenfor. Billedet gentager sig i øvrigt fra udgravningerne ved Kompagnistræde
ses et tilsvarende billede, - dog med større indslag af almindeligt husholdningsaffald.
På stedet fandtes også en 1,25 m dyb (målt fra daværende overflade) foret kule. Kulen
bestod af vidjeflet, der skulle afstive kulen og forhindre disse i at skride. Det forhold, at der
ikke var gytjedannelse i bunden af kulen, tyder på, at kulen er gravet ned gennem tykke
gødningslag. Området omkring har været fugtigt og i den forbindelse blev der udlagt
brædder af genbrugstræ ved kulen, som har fungeret som et tørt ståsted og fodfæste op ad
Stueklinten. At foringen var gennemtrængelig for vand, vidner om, at konstruktionen ikke
er en brønd. Kulen tolkes som en form for opbevaringskule eller opsamlingsbeholder af
vand til andet end drikkevand. Makrofossilanalyse af kulens indhold viser en del insekter
samt vinteræg fra dafnier, hvilket tyder på, kulen har stået under vand. Det er naturligt for

Fase 1: Billedet viser træplanker, der fører til kulen, før den blev tømt af arkæologerne
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området, og angiver dermed ikke nærmere en primær funktion. Ved sløjfning fyldtes kulen
op med omkringliggende dyrefækalier samt en påfaldende stor mængde ris fra mosepors.
Moseporsen er muligvis indsamlet i den nærliggende Holmegårds Mose, og været brugt i
handelsøjemed. Mosepors er sjælden på Sjælland og Fyn, men analyserne fra
middelalderlag i flere sjællandske byer viser, at mosepors har været en almindelig anvendt
plante. Havde den været brugt til ølbrygning, ville også masken og malmen være fundet.
Mængderne af mosepors var så store, at masken og malmen ville have været
overskyggende. Fundet kunne derfor tyder derfor på handel af halvfabrikata til øl.

Fase 1: Et af de risflettede hegn, der dannede skel mellem parcellerne

Kulen er i brug, da område bliver til parceller ved opdeling med vidjeflettede hegnsforløb.
Kulen bliver sløjfet, da den midterste parcel bliver belagt med ris og træspån som et solidt
dække for færdsel. Kulens funktionstid er stratigrafisk dateret og er interessant, da den
viser, at kulen har været i funktion før hegnene parcellerer området. De risflettede hegn,
der har løbet vinkelret på Susåen, har dannet skel mellem grundstykker. Det smalle forløb
mellem to af hegnene udgør formentlig en lille sti, i hvert fald anlægges hér i fase 2 et ca.
2,5 m bredt vejforløb i retning fra Købermagergade og ned mod åen. Strædet blev anlagt
med ris og kviste og har Situationen med vej og skel forbliver stabil, og afløsere for både
hegnene på begge sider og for vejforløbet kan følges op gennem kulturlagene frem til 1600
årene – godt 400 år frem! Ud over disse anlæg, fremkom i feltets nordlige del en skelgrøft.
Grøften kan imidlertid ikke relateres stratigrafisk til udgravningens øvrige fund, da
udgravningen fra 1992 har afskåret nord- fra syddelen af feltet. Der blev udtaget jordprøve
til makrofossilanalyser, der påviste, at grøften en periode har stået åben med vand, der dog
ikke har haft et flow. Grøften bliver formodentlig fyldt til op mod år 1200.
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Langs udgravningsfeltets vestlige profil blev fundet brædder, der har tjent som vej eller
træbelagt flade. To stokke var hamret ned for at holde de øvrige brædder på plads.
Hovedparten af dette anlæg lå desværre uden for udgravningsfeltets område.

Fase 1: Længst til venstre i billedet ses træplanker fra områdets første udnyttelse før 1200

Fase 2
Byggemodning for vej og hus vest for (1200-årene)
Omkring 1200 udlægges et dække af ris mellem to flethegn. Den risdækkede vej har ikke

Fase 2: Vejforløb omgivet af rishegn, træsat rende samt diverse rester af det træbyggede
hus udenfor hvilket der sås et område med rester af lutfiskproduktion (krydsskraveret)
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set ud af meget, men har fungeret som stabilt underlag for færdsel på det opfyldte område.
Vejen fornyes efterfølgende med stenbrolægning.
I samme fase anlægges en overdækket, træsat vandrende, der krydser vejforløbet. Den kan
ses som et tidligt led i byens vandsystem, der skulle sikre nogenlunde rent vand. Rendens
retning tyder dog på, det snarere gælder afledning af spildevand. Fra udgravningen i
Kompagnistræde og fra Danmark i øvrigt kendes udhulede træstammer med samme formål
- men de stammer hovedsagelig fra senmiddelalderen (dvs. efter 1400).

Fase 2: Træsat vandrende med rester af låg - en sjældenhed fra 1200 tallet i Danmark

Vest for vejen opføres et træhus, hvoraf to rum blev afdækket. Rummene kunne ses at
havde været adskilt af en trævæg. Der blev endvidere fundet et dørtrin, der adskilte et
planke- og et stengulv. Dørtrinnet har ledt op ad det skrånende terræn, hvor husets øvrige
rum har befundet sig. Et af disse rum har bl.a. huset en bageovn.
Uden for huset sås tykke sekvenser af sand og trækul gennem ca. 1,5 m kulturlag. De
havde et meget stort indhold af fiskeskæl, lidt færre fiskeben og nister af kalk med trækul.
Det var en usædvanlig sammensætning, og sammen med lagenes indbyrdes forhold,
struktur og fund af trækar med spor efter kalk, var de bemærkelsesværdig.
Det er sandsynligt, at disse aflejringer er spor efter tilberedning og opbevaring af lutfisk.
Fundet angiver således formentlig tilberedningens to processer. Den første proces i
tilberedningen af lutfisk er tørringen af fisken, mens den anden er opblødningen. Tørringen
af fisken synes at være foregået over et næsten 4 x 4 m stort område med varme leveret af
store lerklinede ovne. Kalken i det fundne trækar, og det fundne askeholdige lag henover,
samt en boblende struktur med indhold af fiskeben i kalken tyder på, denne har været
anvendt til opblødning af fisk. Såfremt man har anvendt lud til processen (dette var dog
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ikke nødvendigt - trods navnet), har man skullet bruge store mængder af træaske. Det kan
forklare, nisterne af trækul i kalken. Ved tilberedning af lutfisk beskrives, hvordan skindet
ofte blev på fiskene når de blev tørret. Skindet var stadigt på, når fisken blev opblødt igen.
Det kan forklare den store mængde fiskeskæl. Også ved dette fund har makrofossilanalyser
været af stor værdi. Prøverne har således været helt nødvendige for at forstå anlæggene,
idet der ikke findes parallelmateriale i Danmark, og da kalken med dets struktur og
mikroskopiske indhold ellers havde været forbigået. Den zoologisk analyserede prøve viste
flere arter af fisk, alle ferskvandsarter.

Fase 2: Rester af dørtrin samt trædestenen i træhuset fra 1200-årene (tv.)
og de skiftende kulturlag fra tilberedningen af lutfisk (th.)

Når lutfisk er tilberedt, er holdbarheden kort, hvorfor der ikke kan være tale om en
vidtstrakt videre distribution. Det kan nævnes, at der ved udgravningen i Kompagnistræde
2004 blev fundet en arbejdsflade anvendt til håndtering af meget store fiskemængder. For
begge udgravninger gælder, at der er tale om håndtering af ferskvandsfisk.
Fase 3
Forbedring og reparation af vej samt bebyggelse øst for (1300-årene, før 1400)
Omkring 1300 og inden 1400 hæves og udbedres vejen flere gange med pålagte sandlag.
Sandlagene har tjent som leje for en stenlægning lagt med eftertragtede brosten. Før
anlægning af et nyt stræde har man brudt det ældre strædes brolægning op for at genbruge
stenene i det nye stræde. Kun sporene i afretningssandet fra det ældre stræde afslører for
arkæologerne, at der har været en solid vejbane til færdsel med tungtlastede vogne.
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Fase 3: Stensat vej, vejsikring og fundament til større bindingsværkshus

På grund af den bløde grund har man kantet den ældste vej med tætsiddende træstokke, der
var hamret ned, for at sikre afretningssandet mod udskridning. Senere blev sikringen afløst
af større kantsten.
Til fase 3 hører også et kvadratisk stenfundament til en bygning med kælder. Fundamentet
blev stort set afdækket i sin fulde udstrækning og målte ca. 7,8 m x 6,8 m. Så store

Fase 3: Øverst i billedet ses vejens kantsten, derunder flere sandlag fra vejens reparation

23

Fase 3: Serie af træstokke hindrede vejen i at skrider ud

bygninger har det ikke været alle beskåret at opføre. Den mulighed foreligger da også, at
flere har været samlet om at bekoste den som gildehus el.lign. Der kunne under hele
bygningen konstateres kælder. Konstruktion og dimensioner tyde endvidere på, at huset
udover kælder har været i flere plan. Bygningen har ligget med facaden helt ud til vejens
kantsten. Bygningen har været af bindingsværk og kælderens inderside har været beklædt

Fase 3: 1300-talles husfundament, de to synlige hjørnesten er hugget ud af samme stenblok
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med teglsten. Fra makrofossilanalyser kendes overfladen hvorpå kælderen etableres. Under
opførsel af bygningen er afsat et lag med byggematerialer samt lidt rester af evt.
håndværkernes mad. Derpå er lagt op til flere gulvlag af ler gennem tiden. Der er ikke
tilberedt mad i kælderen og gulvenes renhed samt slidspor vidner om en lager´- eller
forrådskælder.

Fase 3: En af stolperne fra bygningens konstruktion,
der er dateret til 1312-13

Der blev udtaget prøver af træ fra bygningens konstruktion. Prøverne viser, at træet i
bygningens konstruktion kan være fældet samtidigt, i vinteren 1312-13. Man må regne
med, at træet derefter har været anvendt til at bygge med. Træet bar ikke spor af at være
genanvendt.
I forbindelse med huset fandtes en mundharpe, et hængesmykke i bronze samt få små iturevne tynde ringe af guld. Disse fund er dog ikke så interessante, som fundet af forkullet
korn udenfor træhuset. Her sås store dele af hvede, rug, byg, samt spelt. Forkullet korn og
trækul sammenholdt med at alle fire kornsorter er repræsenteret, tyder på, at der er tale om
et større forråd af renset korn, der er brændt. Det kunne videre påvises, at rugen havde
været dyrket som vintersæd. Fundet repræsenteret formentlig derfor både kvantitativt og
kvalitativt de kornsorter, der har været anvendt i den pågældende husholdning. Denne type
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fund er yderst sjældne i arkæologisk sammenhæng. Brændte korndepoter er en af de få
kilder, der afspejler fordelingen af korn kvalitativt såvel som kvantitativt, mens andre
kornfund i anden sammenhæng nok snarere kan belyse spørgsmål omkring bearbejdning
og tilberedning af de enkelte kornsorter.
Samtidigt med bygningens opførelse forhøjes og repareres vejen atter. Brolægningen er
lagt omhyggeligt, og kantstenene er store og jævne. I brolægningen bliver udvalgte sten
lagt i på kant, så de hindrer udskridning. Særligt hvor vejens hældning er størst, er der
mange kantstillede sten. Vejen er til stadighed 2,6 m bred og med hvælvet ryg, så vandet
kan løbe af.
Fase 4
Området forlades (1500-årene)
Omkring 1500 er området sandsynligvis forladt. En brand i bindingsværksbygningen har
forårsager, at facaden vælter ned over vejen, og både et stykke af facaden og vejen bliver
liggende uberørt.

Fase 4: Hvor målestokken ligger ses den rødgule lerklining fra bygningens væltede
facade, vejens kantsten stikker frem under lerkliningen.

Branden er opstået i bindingsværksbygningens sydøstlige hjørne, og får en del af facaden
til at vælte i et helt stykke. Tagstenene glider ned og lægger sig til dels fladt på vejen og
omkring huset. En loftsbjælke brænder, falder ned og antænder et træbelagt gulv. Det ser
imidlertid ud til, huset er ryddet inden branden. Der var nemlig kun få forkullede genstande
at finde i det tykke brandlag.
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Fase 5: Rester af syldstensfundament og stensat brønd

Fase 5
Ny bebyggelse (op mod 1600)
Først omkring år 1600 opføres en ny teglbygget bygning og en køkkenhave og en stensat
brønd anlægges på området. Den teglbyggede bygning lå nordligt i feltet, men kun få
fundamentsten var bevaret. Dette skyldes områdets byggemodning i nutiden. Hverken
teglbygningens eller brøndens placering respekterer 1400-årenes anlæg, og de ældre anlæg
har altså ikke været synlige, da 1600-årenes bygning og brønd anlægges. De to anlæg er
endvidere tilsyneladende de eneste indenfor området på dette tidspunkt. Huset synes at
være omgivet af ubebyggede arealer, evt. køkkenhave o.lign.
Den teglbyggede bygning eksisterer formodentlig til midten af 1700-årene. Herefter var
der kun moderne (1800/1900-tals) spor at finde på udgravningsarealet.
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Genstandsfund
Genstandsfundene om fattede en meget stor mængde keramik, der er blevet renset,
registeret og nummereret på Næstved Museum. Blandt fundene findes flere interessante
godsformer og typer, bl.a. kan man fremhæve et rødgodsskår med et mandsansigt
- muligvis et importstykke fra Tyskland.

Rødgodsskår med et mandsansigt, muligvis
et importstykke fra Tyskland

Af metalgenstande blev der i udgravningen bl.a. fundet et hængesmykke af bronze, flere
dele af prydbeslag, nøgler samt en hængelås. Dertil kommer i alt 53 stk. mønter bl.a. fra
perioden 1400-1420. De fleste mønter blev fundet i vejens brolægning, mens andre blev
fundet ved det træbyggede hus vest for vejen.
Der kom store mængder af organisk materiale, som på grund af fragmenteringsgraden ikke
var konserveringsegnede. Det var derfor nødvendigt at kassere en del genstande efter endt
registrering. Af genstande leveret til konservering var en riskost, et hængesmykke af
bronze, dele af små iturevne guldringe, flere dele af prydbeslag, flere nøgler, en hænglås, 2
benkamme, 2 langtandskamme, en nål af ben, 2 nåle af tand, 2 hundelorte samt 10 stave fra
ukendt antal stavbægre. Hertil 10 stykker læder fra seletøj(?), flere dele af sko og 1 bælte.
Endelig er 3 mundharper samt et ganske lille stykke af en blyplombe. Stykket har et tårn i
relief, og det kan muligt identificere plombens proveniens.

28

Et interessant fund ses hér umiddelbart efter fremdragelsen:
en morter med fremstilling af en mand, der sidder på hug
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Sammenfatning og perspektiver
Som det fremgår af forrige afsnit, bød udgravningen ved Møntergade på mange og
forskelligartede fund, der hver især og tilsammen trækker spændende kulturhistoriske
perspektiver med sig.
I 1. fase (11/1200-årene) hæfter man sig ved, at området, inden gødning smides ud, har
været vådt som følge af åens ukontrollerede løb. Om gødningen er smidt ud for bevidst at
byggemodne arealet eller om den blot er udtryk for mere generel udsmidning af affald står
indtil videre uafklaret. Der er imidlertid også den mulighed, at de tykke gødningslag er lagt
på, for at forhindre Stueklintens kildevæld i at overvande området yderligere.
Forholdene vedrørende indhold og aflejring af gødningsmaterialet fortjener at blive
underlagt flere analyser. Er deponeringen et udtryk for mødding, har området i tidlig
middelalder ikke haft større værdi end som så. Er deponeringen derimod anvendt til
byggemodning, har området været så vigtigt, at man har ønsket og indvundet land her, på
trods af dårlige naturforhold. For evt. senere at kunne klarlægge denne problematik, blev
der under udgravningsarbejdet udtaget flere systematiske prøver.
Det er interessant, at kulen nederst i gravningen har været i funktion før hegnene
parcellerer området. Resultater fra tidligere udgravninger ved Kompagnistræde har givet
indtryk af, at den første aktivitet på området er etableringen af parceller i slutningen af
1100-årene. Den fundne kule i Møntergade er derfor spændende og en vigtig brik i
puslespillet om det tidligste Næstveds udseende.
Arkæologisk er der mulighed for ved fremtidig udgravning at kunne klarlægge
skelgrøftens forløb og datering. Den fremhæver sig ved at have en anden og mere holdbar
konstruktion end udgravningens øvrige fund af hegnsforløb. Det samme gælder fundet af
træplanker langs og under udgravningens vestlige kant. Dette forløb har en mere solid
karakter end træplankerne ved kulen.
I 2. fase (1300-årene) udnytter man den midterste parcel til anlæggelse af en vej, men
vejen fylder ikke hele parcellen ud. Det har derfor sandsynligvis ikke været hegnenes
primære funktion at afgrænse et vejforløb. Man kan med rette stille spørgsmålet om
anlæggelsen af vejen sker som led i en overordnet plan for et nyt kvarter, eller om det er
vejens heldige placering, der placerer de omgivne parceller. Først i senmiddelalderen
ændres der radikalt på denne anvendelse af området.
Den ældste vej var bygget ganske primitivt af grene og kviste, der har gjort det muligt at
færdes nogenlunde tørskoet. Efter et regnskyl har den fugtige bund alligevel været
ufremkommelig, og det har været påkrævet med en stenbrolægning. I sandsporene sås,
hvordan vejen har været kantet med større sten for at holde brolægningen på plads, så den
kunne bære selv tungt lastede vogne på vej op ad skråningen. Den overdækkede trærende
har ligget under den næstældste vej og fungeret som vandrende før træhuset vest for vejen
blev bygget.
Det opsigtsvækkende fund af lutfisk-tilberedning trækker flere aspekter med sig. Det er
ikke før påvist i Danmark, men er beskrevet som et kendt håndværk, tillært gennem
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generationer. De store mængder af fiskeskæl samt den massive forekomst i stort set alle
typer af kulturlag, tyder på fremstilling med nærhandel for øjne, snarere end blot for en
husholdning.
I 3. fase (1300-årene) vækker bindingsværksbygningen (dateret 1312-13) interesse med
sine store mål. Fundet af det væltede facadestykke er ganske unik i Danmark og kan
tilvejebringe oplysninger om bygningstypen. Bygningen er anlagt samtidigt med vejen, der
atter repareres/ fornyes ved brolægning og kantes med store, jævne sten. Også vejens
dimensioner, hvælvede ryg, og omfattende vedligehold og professionelle anlæggelse tyder
på, det er en mere væsentlig færdselsåre.
Det blev ved udgravningen overvejet om den store bygning kunne repræsentere
Møntergården, hvilket dog må afvises. Dette alene af den grund, at huset tilhører 1300årene, mens møntslagningen finder sted i de tidlige 1400-år. En arkæologisk identificering
af et møntværksted kan være svær. Arbejdsprocesserne efterlader kun få, men til gengæld
også nogle let genkendelige genstandstype (f.eks. plaketter, smeltedigler eller stempler).
Ingen genstande af denne karakter blev fundet ved udgravningen. Antallet af fundne
mønter i udgravningen synes ikke at være usædvanligt stort, og de blev hovedsagelig
fundet på vejen, hvor folk har færdes. Mønttyperne er relativt almindelige at finde også i
andre middelalderlige byer. Der er således intet, der tyder på, at Møntergården har været
placeret indenfor det undersøgte felt.
Områdets storhedstid synes at være forbi da branden vælter bindingsværksbygningen ned
over vejen. Huset på vejens vestlige side er revet ned og jævnet, og bindingsværkshuset
synes tømt for inventar, da flammerne tager fat.
I den følgende tid er en stor del af grunden tilsyneladende brugt til kålgård eller åben
lagerplads. Dette billede er tillige afspejlet i prospektet fra Resens Atlas, der trods sin
ensartethed og enkelthed synes troværdigt på dette punkt.
Udgravningen ved Møntergade har dokumenteret et område med tidligmiddelalderlig
aktivitet og givet et detaljeret billede af et tæt bebygget og trafikeret område. Imponerende
er landvindingen, der fundet sted for foden af Stueklintens skrænt. Anvendelsen af de
enkelte grundstykker og ændringer i deres brug gennem tiden, viser en kompleks
udnyttelse af arealerne til affaldsdeponering, bebyggelse og gadeforløb. Fundet af spor
efter tilberedning af lutfisk er enestående i Danmark, og vidner om et lokalt salg. Samtidigt
giver bl.a. fundet af korndepotet, indblik i det daglige liv på pladsen. Vejen og de omgivne
parceller viser kontinuitet gennem tid. Den store bygning øst for vejen har et vist
storhedspræg over sig, ligesom vejen er professionelt og stort anlagt. De fundne genstande
understøtter, at området har været udnyttet kontinuerligt fra 1150´erne, med de første
egentlige bebyggelsesspor fra starten af 1200-årene.
Udgravningens påvisning af forandringer i anvendelsen af området fra midten af 1100
tallet til slutningen af 1600 tallet, rejser således nye spørgsmål om byvæsnets karakter og
de faktorer, som førte til byens opkomst. Endvidere kaster de mange fundne genstande
også lys over middelalderens dagligliv, boligforhold og arbejde.
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Møntergade-undersøgelsen blev således udført i et område, som indtager en central fysisk
placering og som har en forskningsmæssig nøgleposition i forhold til forståelsen af
Næstveds topografiske udvikling.
I dag er det i høj grad det rekreative, der karakteriserer området, og med det igangværende
byggeprojekt tyder alt på, at stedets fremtid bliver lige så spændende og rig på udvikling
som dets fortid.

22.XI.2006
Næstved Museum

Liselotte Uhrenholt
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