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Resume:
Ved forundersøgelse af 14,5 ha ved Stenstrup fremkom i alt 414 anlæg. Heraf tolkes de otte som
neddybede husgulve fra senneolitiske huse, et tolkes som en mulig neddybet husgulv fra et
senneolitisk hus, og der kan også kendes et muligt to-skibet senneolitisk hus uden neddybet husgulv.
Det er første gang, man har set senneolitiske bebyggelser med neddybede staldender på Sjælland.
Kun to af anlæggene kan sikkert relativt dateres til senneolitikum. De øvrige dateres ud fra disse to.
Der fremkom i forbindelse med disse et stort antal gruber og kogestengruber af usikker datering.
Yderligere fremkom hvad der kan tolkes som et fladmarksgravfelt af 13 kvadratiske gruber. Dette
mulige fladmarksgravfelt tolkes som værende samtidig i tid med de senneolitiske hustomter.

Deltagere:
Ansvarlig leder: Birgitte Borby Hansen, Cand. Mag. museumsinspektør. (BBH)
Daglig leder og beretningsansvarlig: Jeppe Boel Jepsen, Cand. Phil. (JBJ)
Studentermedhjælp: Rune H. Iversen, Stud. Mag. (RHI)
Maskinfører: Rune René Petersen, HRJ Entreprenørfirma. (RRP)
Bygherre: Næstved Kommune, ved Anders Østergård.
Rådgivende ingeniører Anders Müller og Henrik Risager, Nielsen & Risager A/S.

Undersøgelsens forløb:
Dato for start og slut for feltundersøgelsen: 29/10-07 til 05/12-07.
Dato for start og slut for beretning: 6/12-07 til 07/1-08.
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Forhistorie:
Forud for byggemodningssag af ca. 14,4 ha, matrikel 4a, 4h, 13a og 13i, hvorpå der skal opførers
104 parceller, modtog Næstved Museum anmeldelse heraf, Næstved Museum j.nr. 2005:127.
Museet besigtigede arealet og indsamlede oplysninger fra museet arkiv og vurderede at en
arkæologisk forundersøgelse ville være ønskværdig.
Ved markarbejde i perioden 1960 til 1979 har tidligere forpagter Vagn Aage Larsen opsamlet en del
bearbejdet flint og enkelte slebne økser inden for undersøgelsesområdet Sb.nr. 050408-23. Disse
fund daterer sig til yngre neolitikum, ca. 2800-1800 f.Kr. Der kendes ikke til andre fund eller
fortidsminder inden for undersøgelsesområdet matrikel 4a.

Undersøgelsesområdet omkring Iglekærgård og Stenstrup er markeret med gråt.

Topografi og geologi:
Undersøgelsesarealet er formet som en lang øst-vest vendt smal kile. Området afgrænses mod nord
af Englebjergvej. Mod syd af forundersøgelsen til den nye omfartsvej omkring Næstved, NÆM j.nr.
2007-200. Mod øst afgrænses undersøgelsesarealet af den ikke-asfalterede Stenstrupvej.
Undersøgelsesområdet består af to mindre bakkekamme, en nordøstlig og en sydvestlig, begge med
en omtrent øst-vest vendt orientering. Begge disse kamme har plateauer. På den sydligste ligger
gården Iglekærgård og på den nordligste ligger selve landsbyen Stenstrup. Mellem disse to
bakkekamme har tidligere løbet en betydelig å. Denne å er i dag rørlagt. Åen løber under
Englebjergvej, hvor denne vej svinger mod øst efter Iglekærgård. Ifølge mundtlig beretning skulle
den oprindelige stenbro, kaldet ”Rævebro”, fra 1700-tallet endnu ligge tildækket under
Englebjergvej. Åens leje kunne tydeligt iagttages under denne forundersøgelse. De fra oldtiden
erkendte anlæg ligger primært på disse to bakkerygge og langs det oprindelige å-leje.
Muldlaget på undersøgelsesområdet varierer mellem 15 cm og 65 cm. Det dybeste muldlag forekom
langs det oprindelig å-leje; dette må tilskrives tilflytning og opfyldning.
Undergrunden varierede fra tung, fast ler på den vestlige bakkeryg, mens den nordlige mod
Stenstrup var mere sandblandet ler. I hele området var både muldlag og undergrund relativt stenfri.

Metode:
Afdækning blev foretaget med en Takeuchi TB 1440, 14 tons gravemaskine med en to meter bred
planer-skovl.
Søgegrøfterne blev udlagt med 20 meters mellemrum og i retning nord-syd. I alt 7063 meter
søgegrøft blev afdækket og dokumenteret på den gennemførte forundersøgelse.
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Opmålingssytemet blev udlagt med udgangspunkt i målepæle fra omfartsvejen, NÆM 2007-200,
hvor målepælen med mærket ”Randbøl G073, blev brugt for udgangspunktet for et traditionelt
500/500-system. Hvor akserne stiger mod øst (x-aksen) og mod nord (y-aksen).
Anlæg blev opridset med skovl og markeret med en malings-rørepind. Hvor der kunne erkendes
fund i anlæg, og disse fund kunne umiddelbart optages, blev disse nummereret X1 til X28 og afsat
på tegning. Anlæg blev ligeledes nummereret A1 til A414. Erkendte anlæg blev, om det blev
bedømt nødvendigt, afdækket i deres helhed. Således at anlæggets datering og funktion kunne
sandsynliggøres.
Fund af flint, som påtruffet i muldlaget under afdækningen, blev markeret og efterfølgende
indsamlet. Disse fund blev dokumenteret ved at opmåle deres position i det etablerede
koordinatsystem. Fundene blev nummeret O1 til O107, for ”opsamlingsfund”.
Der blev ikke indsamlet prøver til senere naturvidenskabelige undersøgelser i forbindelse med
denne undersøgelse.
De afdækkede søgegrøfter blev tegnet i størrelsesforholdet 1:100. Kun de partier af grøfterne, som
indeholdt anlæg, blev dokumenteret.
Anlæg, hvor det blev bedømt som formålstjenstligt, blev fotodokumenteret digitalt.

Anlæg og fund:
Ved denne forundersøgelse blev der påtruffet, hvad der efter denne indledende undersøgelse kan
tolkes som et kompleks af bebyggelser og en jordfæstegravplads med en datering til ca. 2600-2200
f. Kr. Bebyggelsen fremstod i form af, hvad der på nuværende tidspunkt i undersøgelsen kan tolkes
som gårdsanlæg, aktivitetsområder og grave. Disse vil nu blive præsenteret kortfattet.

Huse:
Husene fremstår som 9 nedgravninger eller neddybninger og et sandsynligt to-skibet hus uden
neddybning.
Neddybningerne fremstår som ”kvadratiske” med dimensioner på længde og bredde på mellem 5 til
8 meter på bredden og 6-12 meter i længden.
Tre af husene, Hus10-3 er orienteret med længste akse i retning øst-vest. Husene Hus5 og Hus810, er orienteret med længste akse i nord-syd. Hus4 er orienteret nordvest-sydøst. Hus6 er
orienteret nordøst-sydvest. Nedgravningen/neddybningen Hus7 kan ikke med sikkerhed orienteres;
dette anlæg tolkes kun som et muligt hus.
Omkring husene Hus6, 8 og 9 kan man se, noget der kan tolkes som tagbærende stolper i et toskibet hus. Ved husene Hus10, 8 og 9 kan man ligeledes iagttage, hvad der tolkes som vægstolper,
som følger konstruktionen i et to-skibet hus.
Hus4 fremstår som tre anlæg, stolpehuller, på en lige akse. Anlæg A162 ligger vinkelret på denne
akse, hvilket gør, at denne gruppe af anlæg, med forbehold, kan tolkes som et to-skibet hus.
Ved et hus, Hus10, kunne iagttages, hvad der kan tolkes som ildpåvirkede lerpartier. Disses
funktion kan på nuværende tidspunkt ikke nærmere afgøres, men kan tolkes som ildsteder.
Kun ved et enkelt af disse neddybninger kan der opnås en sikker relativ datering i form af
genstande. Ved Hus10 blev der under forundersøgelsen opsamlet fra overfladen af selve neddybningen og fra overfladen af de omkringliggende anlæg fund af flintredskaber, X2 og -3, som med
sikkerhed kan henføres til yngre neolitikum. Disse bekræfter tolkningen og dateringen af dette
anlæg som en mulig neddybet husgulvfra senneolitikum.
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Gravplads:
I undersøgelsesområdets nordøstlige ende, ind under Stenstrup by, ved Stenstrup Gl. Skole,
fremkom der i to områder i alt 13 nedgravninger. Af disse fremstår de 11 som kvadratiske
nedgravninger. 10 af disse ligger samlet i en gruppe, hvor de individuelt respekterer hinanden.
Formen, orienteringen og den indbyrdes placering af disse anlæg, gør at disse tolkes som et muligt
senneolitisk jordfæste-gravfelt.
Et enkelt af disse anlæg, A320, blev partielt undersøgt i forbindelse med denne forundersøgelse.
Dette fremstod som fladbundet med lige sider og uden en erkendbar lagdeling. Fylden var lys grå.
Der kunne heller ikke erkendes nogen form for tilflydning eller anden form bund for brugsspor i
bunden af dette anlæg. I fylden, lige over bunden, blev der påtruffet enkelte ukarakteristiske afslag.
Undersøgelsen af dette anlæg bestyrker tolkningen af disse 13 anlæg som et muligt jordfæstegravfelt med en sandsynlig datering til yngre neolitikum.
Det ene af Sven Aage Larsens opsamlingsområder for slebne økser kommer netop herfra dette
areal. Disse økser er på nuværende tidspunkt kun bestemt som tyknakkede uden slibning på
smalsiderne.

Gravpladsområdet. De to grøfter til venstre er det nordlige område. Til højre ses det sydlige
område.
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Gruber og kogestensgruber:
Et stort antal gruber og kogestensgruber fremkom under denne undersøgelse. Dateringen af disse er
usikker. Men en del af disse blev påtruffet i forbindelse med de anlæg som på nuværende tidspunkt
tolkes som neddybede staldender. Disse fremstår af meget varierende form og sammensætning. Fra
cirkulære og to meter i diameter til aflange og 3-4 meter i længden. På nuværende tidspunkt kan der
således ikke udledes noget sikkert mønster med undtagelse af de to koncentrationer af
kogestensgruber og gruber, som blev påtruffet ved den nordlige ende af det fossile åløb. Disse to
koncentrationers funktion og datering er særdeles interessante i denne sammenhæng med de mulige
senneolitiske bebyggelser i området og vil blive undersøgt i den udvidede undersøgelse.

Øvrige anlæg:
Der blev påtruffet en del løse stolpehuller og gruber i forbindelse med denne forundersøgelse.
Disses funktion kan der på nuværende tidspunkt ikke redegøres for. Men anlæg og huse fra yngre
neolitikum er i sagens natur særdeles vanskelig at opdage med den i den sammenhæng anvendte
feltafdækningsmetode. Således kan det ikke udelukkes, at flere af disse løse anlæg senere vil kunne
tolkes som yderligere bebyggelser.

Løsfund:
Ved afdækningen af søgegrøfterne fremkom der allerede fra undersøgelsens indledning en del flint.
Disse fund blev registeret som O-fund og indmålt i koordinatsystemet.
Blandt disse var der flere fund, som kan henføres til yngre neolitikum, såsom skiveskrabere,
skeskrabere, flækkesegl og små skiveøkser. Disse fund fremkom primært i forbindelse med de
iagttagede bebyggelser. Dog med en enkelt undtagelse centralt i undersøgelsesområdet ca. 50 meter
nord for Hus5. I dette område fremkom adskillige gruber og kogestensgrube, heraf flere med
brændte ben og udaterbar keramik. I dette område har det på nuværende dog ikke været muligt at
udskille bebyggelser. Således er disse løsfund i sammenhæng med de erkendte anlæg i dette område
blevet anvendt til at definere et interesseområde i den udvidede undersøgelse.

Resultater:
Der blev under denne forundersøgelse påtruffet anlæg, som kan tolkes som aktiviteter fra 26002200 f. Kr. eller yngre neolitikum.
Disse fremstår som neddybede staldender og stolpehuller. Omkring disse forekommer adskillige
anlæg af forskellig funktion, heriblandt kogestensgruber. Disse tolkes på nuværende tidspunkt som
tilhørende senneolitiske bebyggelser. Derudover blev der påtruffet, hvad der tolkes som et
jordfæstegravfelt med en mulig datering til samtidig med disse mulige senneolitiske gårdsanlæg.
Grundlaget for tolkningen af disse anlæg som jordfæstegrave og for dateringen af disse anlæg er
foretaget ud fra, hvad der betragtes som parallelfund til Stenstrup Gl. Skole-fundet. Jordfæstegrave
fra senneolitikum kendes hovedsageligt som et sydjysk fænomen, men der kendes dog seks sådanne
grave fra Sjælland. Et af den mest kendte er gravfeltet ved Lille Vasby uden for Roskilde. Ved Ll.
Vasby-gravfeltet var der foretaget genopgravninger og gennedlæggelser af udvalgte knogler fra de
enkelte grave. Fra Jylland kendes et eksempel fra Hørning Sb. 141006-42, dog fra sen
enkeltgravskultur men alligevel med paralleller til Stenstrupgravene. I alt syv jordfæstegrave blev
undersøgt i 1925. Fra denne undersøgelse forligger der desværre ikke en oversigtplan, men kun
tegninger af de seks af gravene.
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En af gravene fra Lille Vasby.

Gravene fra Hørning. Bemærk: dette er ikke en oversigtsplan over gravfeltet.
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I disse grave blev der fundet ravperler og keramik, som daterer gravene til ca. 2500 f. Kr. Hvad der
er interessant i sammenhæng med Gl. Stenstrup Skole-gravpladsen, er formen på gravene og deres
orientering, idet der mellem disse er der store ligheder. Også fundene fra det kun delvist undersøgte
A320, hvori der blev fundet syv ukarakteristiske afslag, kendes fra andre gravfund. Fra Gadbjerg,
Sb. 170902-40, blev der under en senere bronzealderhøj fundet flere jordfæstegrave fra sen
enkeltgravskultur. I gravQ blev der fundet et lerkar og en række afslag af mere eller mindre
karakteristisk udseende.

Gladbjerg GravQ.

Gravgodset fra Gadbjerg GravQ.
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På baggrund af disse gravfund tolkes anlæggene fra Stenstrup Gl. Skole, som et jordfæstegravfelt
med en sandsynlig datering til yngre neolitikum, 2600-2000 f. Kr.

Kendte fund af huse fra senneolitikum.
Det er hidtil første gang, at der er påtruffet senneolitiske bebyggelser med neddybede staldender på
Sjælland. Kun ved Korsbjerg Have Vest, Sb 010601-77, HØM 285, kendes der et ”atypisk” toskibet senneolitisk hus. Så dette fund ved Stenstrup af både huse og mulige tilhørende
jordfæstegrave må siges at være ikke kun af lokal, men også af national interesse og værdi. Det skal
dertil bemærkes, at det ikke fremstår, som om der er betydeligt indslag af fund og anlæg fra øvrige
perioder fra Danmarks forhistorie repræsenteret inden for undersøgelsesområdet, hvilket i
sammenhæng med senneolitiske bebyggelsesundersøgelser er unikt, idet disse ofte har været
hæmmet af bebyggelser og gruber fra især yngre bronzealder og yngre jernalder. Her er en unik
mulighed for at undersøge gårdsanlæg og aktivitetsområder fra yngre neolitikum uden forstyrrende
”forurening” fra senere perioder.
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Husene fra Stenstrup.
Øverst ses øst-vest orienterede huse. Nederst ses huse med en nord-syd orientering. I midten ses
huse med anden orientering. Til højre ses det eneste udskilte to-skibede hus fra denne
forundersøgelse.
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Fundene fra Hus10, øverst tv er O7, th X3 og nederst X2. Målestok 1:2.

Dateringen af de mulige yngre neolitiske huse er foretaget på baggrund af fundene fra Hus10 X2-3
og O7, hvor skeskraberen og den lille skiveøkse er karakteristiske for senneolitikum. Dertil kommer
de neddybede staldenders form. Dog tyder deres vekslende kompas-orientering på en meget tidlig
datering til overgangen mellem Enkeltgravs-kultur og Senneolitikum. Husfund fra Enkelgravskultur
fra både Jylland og øerne viser, at langhuse fra denne periode endnu ikke har en fast orientering. Og
inden for samme bebyggelse kan der forekomme alt fra både nord-syd til øst-vest. Om den
vekslende orientering på de fra forundersøgelsen fundne huse fra Stenstrup er et lokalt fænomen
eller kan tolkes som et udtryk for datering vides på nuværende tidspunkt ikke. Kun videre
undersøgelse kan afklare dette spørgsmål.
Husenes form kan dog ikke anvendes som en afgørende datering, idet formen af neddybningen og
placeringen af anlæg inden for og omkring huset kan variere ganske meget. Neddybningen kan
være kvadratisk, rhombisk oval. Placeringen af neddybningen inden for huset kan også variere
ganske meget fra enderne til centralt i huset; ligesom den kan fylde ganske lidt, til at udgøre hele
huset. Igen vil yderligere undersøgelser kunne afklare dette spørgsmål.
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Eksempler på senneolitiske huse med neddybede staldender fra Jylland og Skåne.

Konklusion:
Næstved Museum anbefaler, at der foretages en udvidet undersøgelse af de påtrufne anlæg ved
Stenstrup. Denne anbefaling gives på grundlag af anlæggenes tolkning og datering. Det er første
gang en bebyggelse af denne karakter og bevaring er påtruffet i Danmark. Der er kendskabet til
yngre neolitikum særdeles fragmenteret i syd-øst sjælland. Således er dette fund af særdeles
kulturhistorisk interesse, ikke kun lokalt, men også nationalt.
Jeppe Boel Jepsen, Cand. Phil.
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Forhistorisk arkæologi.
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