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Abstract
Udskiftning af hovedkloak og kloakstik til husene på Indre Vordingborgvej, Platan allé,
Lindevej og Godthåbs Allé umiddelbart sydøst for den egentlige købstadsbykerne. Flere
ensartede profiler med et meget hårdt sammenkørt lag tyder på, at Indre Vordingborgvej er en
færdselsåre hvis nuværende forløb er anlagt senest i 1600-tallet. På tværs af vejen fandtes en
stenkiste med vandafsatte lag, formentlig fra 16/1700-tallet. Et fundament - formentlig fra
omkring 1600 - på tværs af vejen må dog indikerer, at den sydlige indfaldsvej til Næstved
ikke har haft helt samme forløb gennem hele perioden!
Platan Allé havde spor af store grøfter, der må tolkes som voldgrave til det 1300-tals
borganlæg, ”Husvolden”, der hidtil kun har været kendt fra de skriftlige kilder. Det
arkæologiske vidnesbyrd om placeringen af dette vigtige forsvarsanlæg, har bibragt væsentlig
ny viden om det middelalderlige Næstveds topografi.
Lindevej syntes ikke at indeholde anlæg, men et brokkelag umiddelbart øst for udløbet i Indre
Vordingborgvej tyder på en vis aktivitet i senmiddelalder/renæssance.
Store dele af området omkring Godthåbs Allé har tilsyneladende været vådområde og er først
blevet opfyldt i nyere tid.
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Undersøgelsens baggrund
I forbindelse med etableringen af en ny hovedkloak i Indre Vordingborgvej med sidegaderne
Platan Allé og Lindevej, blev Næstved Kommune orienteret om, at der i dette område kunne
være jordfaste fortidsminder. Næstved Museum anbefalede derfor, at der skulle føres
arkæologisk tilsyn med gravearbejdet, i hvilket Næstved Kommune indvilgede.

Administrative data
Overvågningen/undersøgelsen blev foretaget af Næstved Museum bekostet af Næstved
Kommunes kloakafdeling ved Peter Hougaard.
Originaldokumentation og genstandsmateriale befinder sig på Næstved Museum (jf. fund-,
tegnings- og fotolister i bilag).

Øvrige data
Overvågningen/undersøgelsen blev foretaget i perioden fra den 24. september til den 16.
december 2005 af cand.phil. Jesper Bade Poulsen. Den oprindelige tidsplan for
kloakeringsprojektet havde beregnet seks uger til anlægsarbejdet. Arbejdet blev dog
overskredet med ca. det dobbelte, hvorfor også den arkæologiske overvågning måtte
forlænges. Dette skete i overensstemmelse med tillægsbudget godkendt af KUAS og Næstved
Kommune.

Topografi, terræn og undergrund
Terrænet har en relativ stærk stigning fra syd mod nord, hvor en udløber af Åsen rækker en
markant tunge ned gennem området mod Susåen. Området ved Indre Vordingborgvej fremstår
dermed som en bakkeskråning, med selve Næstved By liggende på et højere plateau. Området
omkring Godthåbs Allé viste sig ved undersøgelserne gennem middelalderen (og senere?) at
have henligget som fugtige områder.
Undergrunden består af fint sand i gule og orange toner. Enkelte steder var der mange større
sten i undergrunden.
På matriklen mellem Gallemarksvej-Lindevej og Indre Vordingborgvej menes det fra
skriftlige kilder kendte voldsted ”Husvolden” at have ligget.

Husvolden
Det middelalderlige befæstningsværk ”Husvolden” kendes fra de skriftlige kilder og omtales
bl.a. i forbindelse med, at Valdemar Atterdag i 1344 forgæves forsøger at indtage
”holstenernes fæstning ved Næstved”, men ved en kampagne det følgende år erobrer denne.
Det er videre sandsynligt, at det er det samme lokalitet kong Valdemar i 1354 forsøgte at få
Sct. Peders Klosters accept til at udbygge (Næstved By lå på dette tidspunkt i klostrets
hænder).
Hvad der præcis tales om, med denne fæstning er usikkert. Der er dog stor sandsynlighed for,
at holstenernes fæstning svarer til den ”Huusvold”, der nævnes i senere kilder, bl.a. fra 1431
og 1472. I hvert fald i 1472-kilden, hvor stedet nævnes i forbindelse med en retssag, synes der
at være tale om en lokalitet sydøst for byen. Dette stemmer godt overens med Resens kort fra
1675/77, hvor en lokalitet omkring den nuværende Indre Vordingborgvej er angivet som
”Tvende [eller: trende?] höye som kaldis Huusvold”.
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Næstved ca. 1677 efter Resens Atlas, nr. 14 nederst th. angiver Husvolden
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I forbindelse med kortmateriale er det i denne forbindelse værd at bemærke, at matr.nr. 198 i
den nuværende matrikulering, der i hvert fald rækker tilbage til slutningen af 1700-tallet, har
en usædvanlig, polygonal form, der muligvis afspejler grænserne for det middelalderlige
forsvarsanlæg. Denne formodning er ved efterårets kloakgravning blevet bekræftet på en
enkelt strækning i vest, hvor Platan Allé møder Indre Vordingborgvej.
Det vigtige middelaldermonument var indtil nærværende undersøgelse ukendt arkæologisk
set. Enhver brik, der kunne oplyse os om anlæggets omfang og karakter ville være væsentlige
til forståelse af byens middelalderhistorie og struktur.

Målesystem
Der er ikke udlagt egentligt målesystem. Indmåling foregik således med udgangspunkt i
Næstved Kommunes plankort over kloaktracéet. Profilsøm er indmålt i forhold til asfaltkant.
Grøftanlæggene tilhørende Husvolden (Anlæg B og C) er dog indmålt med udgangspunkt i
landmåler Lene Hansens (Næstved Kommunes Vandværk) opmålinger for dette område, og
to koordinatrelaterede punkter er markeret på profiltegningerne T6-8. Det vestlige punkt
angives således ved -121.868,87 / 88.921,21 og det østlige ved [ca.] -121.848,23 / 88.908,73
(jf. oversigt i bilag).

Udgravningsmetode
Udgravningen/undersøgelsen forløb som overvågning fra kanten af den ca. 1 m brede grøft,
der dannede nedgravning til den nye kloakledning. I tilfælde af fund af anlæg blev maskinen
og entreprenøren stoppet indtil det fremkomne var beskrevet samt evt. fotograferet og/eller
tegnet.
Arbejdet blev stærkt besværliggjort af, at kloakmandskabet brugte gravekasser på grund af
nedstyrtningsfare. Nedstyrtningsfaren var i det hele taget et generelt, alvorligt problem. Dette
ikke alene p.gr.a. den sandede undergrund, men også fordi det nye kloaktracé på meget store
dele af strækningen lå placeret imellem to gamle tracéer, hvis løsere opfyldsgrus ofte truede
med sammenstyrtning. I Indre Vordingborgvej lå således fjernvarmen vest for og øst for lå en
nu nedlagt vandledning og i Platan Allé lå den nye kloakleding ligeledes mellem to gamle
tracéer. Dette betød at profilerne enten var ikke-eksisterende, eller at der var fare for
nedstyrtning, da en profil kunne risikerer blot at være 5-10 cm tyk.
I Lindevej blev den gamle kloakledning fjernet og den nye blev lagt i samme tracé, bare 1,5
meter dybere, hvorfor oplysningerne fra denne del af anlægsarbejdet var sparsomme.
De mange nyere nedgravninger til vand- hhv. varmeledninger, kloaker etc. bevirkede
endvidere, at ældre lag og anlæg generelt set var temmelig forstyrret, hvorfor
nedgravningskanter, omfang o.lign. kunne være vanskeligt at vurdere. For gravningen i Indre
Vordingborgvej gælder således, at undersøgelsen hele tiden blev besværliggjort af, at
kloaktracéet blev gravet mellem de to gamle tracéer. Det var derfor kun i den østre profilvæg,
at der med mellemrum fandtes bevarede kulturlag.

Udgravningens resultater
På trods af, at omstændighederne ikke var optimale for arkæologisk undersøgelse og
registrering, fremkom en række væsentlige anlæg og resultater, der ikke blot belyser det givne
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områdes historie men også den (sen-)middelalderlige og efterreformatoriske købstads
topografi.

Indre Vordingborgvej
Som nævnt lå der i Indre Vordingborgvej ældre fjernvarmerør vest for nedgravningen til den
nye kloakleding ligesom der øst for lå en nu nedlagt vandledning. Nedgravningerne til disse
anlæg havde forårsaget en del forstyrrelser og bortgravninger af kulturlag.
Vejlag
I den sydligste del af Indre Vordingborgvej viste det sig, at der havde været afgravet markant.
Der var således ikke bevaret kulturlag eller muldlag de første mange meter. Macadam til
nuværende vejtracée lå direkte på undergrund. På strækningen nord for sydgavlen af Indre
Vordingborgvej 23, begyndte der at komme urørte lag over undergrunden (43 cm).
Efterhånden som der blev gravet længere op ad gaden, kom der tykkere lag. Således var der
ved Ågades udløb i Indre Vordingborgvej bevarede lag over undergrund af 1,30 meters
tykkelse. Jo længere kloaktracéet kom op mod den afsluttende brønd ved Brandtsgade, jo
dybe blev tracéegrøften. Dette umuliggjorde, at der kunne opmåles profiler. Ved afslutningen
var grøften ca. 4 meter dyb!

Ældre vejlag under Indre Vordingborgvej

De kompakte lag, der må ses som sammenkørte vejlag, indeholdt tydelige kulturspor,
teglstykker og nister, trækul og dyreknogler (T1). Dateringsmæssigt synes vejlagene
udelukkende at være udlagt/ophobet i perioden efter ca. 1600.
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Det er i denne sammenhæng interessant at bemærke, at der på Resens gengivelse af Næstved
fra 1675/77 intet vejforløb findes angivet på dette sted. Dette kunne antyde, at man skal helt
op til slutningen af 1600-årene før denne vejføring etableres. Det skal dog nævnes, at et
vejforløb mellem Næstveds Østerport og Åderup er angivet på J. Mejers noget mere
skitseagtige Næstvedkort fra 1658.
Stenfundament (Anlæg A)
Ud for skellet mellem Indre Vordingborgvej 24 og Godthåbs Allé 2B brød kloaktracéet et
kampestensfundament. Fundamentet havde orientering øst/vest på tværs af Indre
Vordingborgvej. Fundamentet var i to stens bredde og bestod af store, tilhuggede sten (jf.
foto). Der kunne ikke erkendes egentlige nedgravninger til stenene. I fylden omkring stenene
var der rester af røde teglsten, tilsyneladende ikke af middelalderlige typer. Det var dog ikke
muligt at få brugbare mål til en evt. nærmere datering. Tilstedeværelsen af teglstensrester
kunne tyde på, at stenfundamentet har båret en teglstensmur.

Anlæg A, stenfundament under Indre Vordingborgvej

Hvad det lille øst-vest orienterede fundament repræsenterer – del af en huskonstruktion eller
eksempelvis blot en afgrænsende ”havemur” ? - kunne ikke klarlægges under de givne
omstændigheder.
Dateringen af fundamentet var vanskelig, da der ikke fremkom daterende materiale, der kunne
direkte relateres til anlægget - f.eks. var der intet daterende materiale mellem stenene. Af
karakter forekom konstruktionen dog ikke typisk middelalderlig (bl.a. vurderet ud fra de
tilhugne fundamentsten) og da også teglen i fylden omkring pegede på en efter-middelalderlig
konstruktion kunne et forsigtigt bud være tiden omkring 1600. Dette også bedømt ud fra det
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forhold, at fundamentet ligger midt i de ovenfor beskrevne vejlags forløb (p.gr.a. moderne
forstyrrelser dog desværre uden direkte kontakt til disse) - vejlag, der synes at være kommet
til i perioden efter ca. 1600.
Fundamentets placering omtrent midt i Indre Vordingborgvej angiver, at denne vej, eller i
hvert fald dens nuværende forløb, først er blevet etableret omkr. 1600 eller senere.
Fundamentet er skåret af kloakgrøften, men ligger stadig bevaret på begge sider af denne.
Stenkiste (Anlæg F)
Ud for indkørslen til Indre Vordingborgvej 16 stødte maskinen også på sten. Det blev
bestemt, at maskinen fik lov at fortsætte arbejdet, og stenene blev efterfølgende undersøgt ved
etableringen af kloakstik til ejendommen Indre Vordingborgvej 16.

Anlæg F, Stenkiste, tværsnit set fra øst (bemærk de mange vandafsatte lag i konstruktionens indre)

Stenene viste sig at udgøre del af en stenkiste med forløb øst/vest – altså tværs under vejen.
Den var opbygget med to vægge af sten og overdækket med flere store utilhuggede sten (jf.
profil- og fladetegning på T4-5). Konstruktionen blev tegnet og opmålt i flade og profil. På
grund af ældre kloak- og vandstik kunne nedgravningsniveauer ikke erkendes. I fladen under
stenkisten var der aftegninger i undergrunden, der kunne tolkes som en nedgravning, men
udgravningshullets lidenhed gjorde, at det ikke var muligt at undersøge dette forhold. Lagene
inde i stenkisten var tydeligt vandafsatte
Stenkisten havde fald mod vest, det vil sige, at den har afvandet området østfor, hvor
”Husvolden” har ligget. Stenkisten er udateret, men synes at forholde sig til vejen, der efter
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gravningens øvrige resultater først kan være etableret omkr. 1600 (jf. ovenfor). Det er derfor
tvivlsomt om stenkisten har nogen forbindelse med det middelalderlige anlæg.
Stenkisten er skåret af kloakgrøften, men ligger stadig bevaret på begge sider af denne.

Platan Allé
Overalt på Platan Allé var der spor efter opførelsen og ombygningen af de endnu stående
bygninger. Det vil sige, at der var sket enorme afgravninger og at lagene selv meget langt
nede var recente.
På den nordøstligste del af Platan Allé (ca. ud for nr. 7 (= matr. 1x)) blev ledningen enten kun
lagt i en meget smal nedgravning (30 cm) eller skudt igennem, hvilket forhindrede
iagttagelser på denne strækning
Vestlige voldgrav (Anlæg B)
Straks ved kloakledningens begyndelse vestligt på Platan Allé skar tracéet gennem en ældre
grøft, der ved afrensning og nærmere undersøgelse viste sig at indeholde flere lag, mindst to
af disse med indhold af keramik fra høj- og senmiddelalderen. Den nye kloakledning lå
desværre så tæt op af den gamle kloakledning at profilen styrtede sammen inden den kunne
tegnes og eksisterer derfor kun som foto. Ud fra foto og beskrivelser er der dog efterfølgende
udført en rekonstruktionstegning af snittet gennem denne voldgrøft (T6 og T8).

Anlæg B, ydre voldgrav, fra nord (billedet er sammenstillet af flere optagelser)

Graven var tilsyneladende trugformet med bundniveau ca. 2 m under nuværende overflade.
Af bredden var maksimalt knap 4,5 m bevaret p.gr.a. moderne forstyrrelser, men gravens
oprindelige, maksimale bredde må ved toppen have været ca. 7 m.
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Grøftfylden udgjordes af vekslende lag af mere eller mindre rent undergrundssand og mørke
mere muldede lag. Lagene viste, at grøften har været oprenset en eller flere gange. Ca. midt i
opfyldningssekvensen sås således en markant ændring af lagenes retning, idet disse hér forløb
horisontalt modsat de underliggende, der fulgte U-formen på nedgravningen. Dette forhold
må angive en mere substantiel oprensning af anlægget på et tidspunkt, hvor den har været
næsten dækket til af forskellig opfyld. Genopgravningen har dog ikke været fuldstændig
omfattende, men frembragt en fladbundet grøft af mindre dimensioner: bunden lå således kun
1 m under nuværende niveau, og grøftbredden må have ligget omkring 6 m (maksimalt var
3,5 m bevaret i tracéprofilen).
Nogle af de kompakte sandlag kunne i grøften kunne hidrøre fra en nedskredet eller sløjfet
voldkonstruktion (øst for graven?).
Der fremkom som nævnt keramik i to af voldgravens lag, nemlig x11 (fra omkr. 1300-1400),
der fandtes i nogle af de nederste dele af voldfylden og x12-13 fra det mørke, fremtrædende
lag i de horisontale, yngre lagsekvenser (fundsted for x11-13 angivet på profilplan T6). Disse
to skår dateres til 1500/1600-tallet, måske med en indsnævrende datering til den første halvdel
af 1500-tallet.
Den markante grøft må tolkes som en voldgrav, formentlig den ydre forsvarsgrav omkring det
fra de skriftlige kilder kendte forsvarsanlæg ”Husvolden” (jf. i øvrigt nedenfor).

Anlæg C, indre voldgrav, fra nord (billedet er sammenstillet af flere optagelser)
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Østlige voldgrav (Anlæg C)
Knap 24 meter længere mod øst ad Platan Allé var der tegn på endnu en grøftnedgravning,
noget større end grøften vest for. Kun mod øst var denne anden grøft bevaret, idet anlæggets
vestafgrænsning var helt bortgravet ved tidligere anlægsarbejde. Det ikke var endvidere ikke
muligt at grave anlægget til bunds i forbindelse med den aktuelle kloaknedlægning. Ligesom
det var tilfældet for den vestlige grøft, lå også denne østlige så tæt op af den gamle
kloakledning, at den ikke kunne registreres ved egentlig profiltegning. Også af den østlige
grøft er der derfor kun efterfølgende udført en rekonstruktionstegning af snittet ud fra foto og
beskrivelser (T7 og T8).
U-formet nedgravning med en anslået maksimal bredde på ca. 10 m (godt 3,5 m bevaret i
tracéprofilen) og et anslået bundniveau 3 m under nuværende overflade (set indtil 2 m under
nuværende overflade).
Modsat grøften vest for var den østlige grøft hovedsagelig fyldt op med fint grålighvidt sand
samt grus. I nogle af lagene langs den østlige nedgravningskant sås det fine sand i mere
kompakt form (næsten som rent undergrundsmateriale) mens hovedparten af grøftens ”kerne”
– men også de østligste kantlag - udgjordes af fine (formentlig vand-)afsatte sandlag, der
fulgte nedgravningskanten fra top til bund. Lagene fremstod som opfyldningssekvenser på ca.
20 centimeters tykkelse, adskilt af tynde mørkere bræmmer – tilsyneladende indeholdende
humøst materiale. Profilerne var bevaret i begge kloaktracéets sider, men også hér var de
ældre tracéer så tæt på, at der var nedstyrtningsfare under afrensning. Der blev derfor heller
ikke tegnet profil ved tracéets nordlige væg.

Anlæg C, indre voldgrav, fra syd.
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Vurderet ud fra det eksisterende billede, synes der at have været tale om en trug- eller bredt
Da grøftnedgravningen forløb kunne følges i tracéets bund, var det muligt at registrere en
svag krumning mod nordøst i gravens orientering, og grøften må dermed have omgivet et
område øst for forløbet – altså arealet midt på den nuværende matr.nr. 198.
Der var ingen kulturspor i den østlige grøfts lag, og dermed heller ingen daterende materialer.
Det er dog naturligt at se den i forbindelse med den ydre voldgrøft mod vest, hvorfra der blev
opsamlet høj- og senmiddelalderligt skårmateriale.
Grøftanlægget tolkes som ”Husvoldens” hovedgrav, og grøften mod vest kan dermed ses som
forgrav til forsvarsværket. Med de anslåede dimensioner efterlades der ca. 10-12 m mellem de
to forsvarsgrave, hvor en evt. vold kan have været opbygget. Denne vold må i givet fald
tilhøre forgrøftens system, mens en større fæstningsvold hypotetisk kan have været placeret
bag (dvs. øst for) den tilsvarende større hovedgrav. Der er i dag ingen synlige spor af disse
formodede volde.

Rekonstruktionsforsøg af Husvoldens grundplan med en ydre vold følgende matr. 198’s grænser samt en
indre borgbanke (sort angiver, hver voldgravene er snittet ved kloakgravningen)

Voldgrøfterne B og C forløber langs matr. 198’s vestlige grænse, og har muligvis omkranset
hele denne matrikel, hvor ”Husvolden” formodes at have ligget. Afgrænsningen er dog
hypotetisk, og der blev som sagt I øst ikke registreret nogle spor af grøft, hvorfor anlægget
muligvis har været større en blot tilsvarende den nuværende matr. 198. Da der kunne
registreres en svag krumning mod nordøst på det indre, østlige voldgravsforløb, er det muligt
at denne kun har omkranset en mindre, indre del af dette areal og dermed angiver en indre,
mindre borgbanke.
Det skal hér bemærkes, at der ikke andre steder i forbindelse med kloakgravningen blev
påtruffet grøfter af samme karakter, og at de tilsvarende grøfter, der nødvendigvis må have
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eksisteret som en østlig afgrænsning af forsvarsanlægget, ikke blev fundet ved det aktuelle
anlægsarbejde. Disse formodede grøfter må således ligge enten i den del af Platan Allé helt
mod øst, hvor rørføringen blev skudt i stedet for nedgravet (og dermed ikke gav mulighed for
arkæologiske undersøgelser) eller endnu længere mod sydøst, ved den nuværende
Gallemarksvej, hvilket topografisk set også ville give mening.

Bebyggelsesspor (Anlæg D og E)
På det sidste stykke af Platan Allé, området lige før nr. 7, var der enkelte bevarede
stolpehuller og lag der kunne tyde på et plyndret fundament (T2 – lagbeskrivelser mangler til
denne plan, da kloakarbejderne fik fyldt grøften op, før beskrivelserne var udført!).
Situationen var imidlertid noget forvirrende, og det var ikke muligt at registrere evt.
sammenhænge mellem stolpehullerne ligesom fundamentets karakter ikke lod sig nøjere
beskrive. Der må dog været tale om en forholdsvis spinkel bygning. Hverken stolpehuller
eller fundamentsspor kunne dateres.
Da bebyggelsessporene muligvis ligger indenfor det tidligere forsvarsværk ”Husvolden”, kan
der være tale om rester af mindre bygninger i forbindelse med denne. Bygningerne kan dog
også have hørt til rakkerens bolig, som gennem skriftlige kilder kendes på dette sted i 1700årene.

Lindevej
Umiddelbar øst for udløbet af Lindevej i Indre Vordingborgvej sås et markant, ca. 0,5 m tykt
brokkelag, der strakte sig over ca. 6 m. I laget sås store mængder af formsten/profilsten fra
høj- og/eller senmiddelalderen. Der var sandsynligvis tale om affalds- og opfyldslag, idet
ingen egentlige konstruktioner blev registreret i forbindelse med lagene. De mange profilsten
kunne tyde på, at det brokkerne udgør resterne af et finere stenhus – en mulighed kunne være
en nedrevet bygning fra husvolden, men også nedrivningsrester fra et af Næstved Bys klostre
eller en større verdslig bygning kan være endt her.
Håbet om også at kunne se spor af den middelalderlige fæstnings voldgravene i Lindevej blev
desværre ikke opfyldt. I det hele taget syntes vejen så gennemgravet af forskellige tracéer, at
det arkæologisk set vil være begrænset, hvad der er bevaret i denne gade.

Godthåbs Allé
I Godthåbs Allé var der ved udskiftningen af kloak- og vandledningerne samt etablering af
nye stik, kun muligheder for at se profiludsnit. Det fremgik dog, at området fra omkring den
midterste del af strækningen og vestover har henligget som vådområde op gennem
middelalderen og først er blevet opfyldt i nyere tid. Den vestligste del af forløbet, mod
Susåen, har været endog meget vandrig – jf. de mange kilder i området (bl.a. Karens Kilde for
enden af vejen og Sortebrødre Kilde). Disse iagttagelser underbygges af kortmaterialet fra
1799, hvor dette område for en stor del angives med signaturen for eng/mose.
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Konklusion
Indre Vordingborgvej synes på det undersøgte område at være etableret i perioden efter 1600,
idet intet af genstandsmaterialet fra vejlagene kunne dateres forud for denne periode. Det er i
denne sammenhæng interessant at bemærke, at der på Resens gengivelse af Næstved fra
1675/77 intet vejforløb findes angivet på dette sted. Dette kunne antyde, at man skal helt op til
slutningen af 1600-årene før denne vejføring etableres. Det skal dog nævnes, at et vejforløb
mellem Næstveds Østerport og Åderup er angivet på J. Mejers noget mere skitseagtige
Næstved-kort fra 1658.
Et i øvrigt uidentificeret stenfundament på tværs af vejen ved Indre Vordingborgvej 24 kan
forsigtigt dateres til tiden omkring 1600, hvilket underbygger en sen datering af den
nuværende Indre Vordingborgvejs forløb.
En stenkiste under Indre Vordingborgvej har på et tidspunkt (i 16/1700-tallet?) ført vand fra
området mod øst til vådområdet ved Godthåbs Allé og Susåen.
De væsentligste anlægsfund fremkom på Platan Allé, hvor to store grøfter blev skåret af
kloaktracéet. De to grøfterne må oprindeligt have målt ca. 8-9 m i bredden x 2 m i dybden
(vestlige grøft) og ca. 10 x 3,5 m (østlige grøft), og altså udtryk for omfattende jordarbejder. I
den vestlige grøft fremkom skårmateriale fra høj og seneste middelalder.
De to grøfter må tolkes som hhv. forgrav og større hovedgrav til det middelalderlige voldsted
”Husvolden”, hvilket stemmer overens med de enkelte skårdateringer af anlæggene. Et
voldsystem knyttet til de to grøfter kan endvidere opstilles som hypotese – i givet fald kan den
ydre grøfts bredde have været op til godt 10 m, mens der ikke kan siges noget om
dimensionerne på den postulerede vold tilknyttet den større, indre grøft.
Den ydre grøft forløber langs matr.nr. 198’s vestlige grænse, og har muligvis omkranset hele
denne matrikel, hvor ”Husvolden” formodes at have ligget. Da der kunne registreres en svag
krumning mod nordøst på den indre, østlige voldgrav, er det dog muligt at denne kun har
omkranset en mindre del af arealet (en mulig borgbanke). Et østligt modstykke til de to
forsvarsgrøfter fandtes desværre ikke ved undersøgelsen ligesom der praktisk talt ikke
fremkom bygningsspor i tracéet indenfor det formodede borgområde. At der hér ikke sås
andet end meget få rester efter bygninger, kan dog skyldes forstyrrelse og bortgravninger i
forbindelse med det senere byggeri fra 1930’erne. De store ophobningerne af brokkemateriale
med middelalderlige tag- og murtegl vestligt på Lindevej kunne dog eventuelt stamme fra
nedrevne bygninger indenfor Husvolden.
Den arkæologiske lokalisering af det middelalderlige voldsted er en væsentlig landvinding for
Næstveds historie. Som tidligere nævnt, har ”Husvolden” kun været kendt ud fra skriftlige
kilder, og den placering og karakter kun kunne sættes som hypotese. Fremkomsten af de to
voldgrave er således et særdeles kærkomment bidrag til Næstveds arkæologi.
Det udaterede, plyndrede fundament og de ligeledes udaterede stolpespor, der lå længst mod
øst på Platan Allé, tolkes som rester af et hus fra 1600-1700 årene. På dette tidspunkt vides
det, at rakkeren boede i området. Bygningerne kan have været beboet/brugt af ham.
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Det mægtige brokkelag med mur- og tagtegl, der blev konstateret øst for Lindevejs udløb i
Indre Vordingborgvej, må være middelalderligt eller fra perioden umiddelbart efter. De
mange profilsten kunne tyde på, at det brokkerne udgør resterne af et finere stenhus – en
mulighed kunne være en nedrevet bygning fra husvolden, men også nedrivningsrester fra et af
Næstved Bys klostre eller en større verdslig bygning kan være endt her.

Fremtidigt arbejde
Væsentligst er det at understrege, at der ved ethvert fremtidigt jordarbejde på matriklen der
afgrænses af Indre Vordingborgvej-Lindevej-Gallemarksvej, bør foretages arkæologiske
undersøgelser, enten i form af egentlige prøve- og udgravninger eller, ved mindre arbejder,
overvågning. Mellem eksisterende bygninger, kan der være væsentlige rester af bygninger
eller befæstning, der har hørt til forsvarsanlægget.
Fundamenterne og stenkisten i Indre Vordingborgvej er skåret af kloakgrøften, men ligger
stadig bevaret på begge sider af denne. Generelt set fremstod både Indre Vordingborgvej og
Lindevej derudover meget forstyrret af moderne anlæg og de fleste arkæologiske spor må
forventes at være begrænset på disse veje, men dog i visse områder stadig at kunne indeholde
væsentlige arkæologiske spor, hvorfor også fremtidigt arbejde ikke bør foretages uden
arkæologisk assistance.

28.III.2006
Næstved Museum

Jesper Bade Poulsen
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Anlægsliste
Nr.
A
B
C
D
E
F

Tegning
T2
T3
T4, T5

Type
kampestensfundament forløb øst/vest
voldgrav, forgrav
voldgrav, hovedgrav
stolpespor (funktion ukendt)
plyndret fundament til stensyld
stenkiste

Placering_____________
Indre Vordingborgvej
Platan Allé
Platan Allé
Platan Allé
Indre Vordingborgvej
Indre Vordingborgvej

Lagliste
1.
2.
3.

Mørkt brunt sandblandet muld, med enkelte teglnister proøs/løs struktur og småsten.
Lys beige muldblandet sand med enkelte teglnister, løst i det.
Mørkt brunt muldblandet sand. I overgangen mellem 2 og 3 en del, stærkt
fragmenterede teglstykker. Ellers ingen kulturspor.
4.
Tynd stribe af lyst muldblandet sand med en enkelt teglniste.
5.
Meleret gråbrunt sandblandet muld, laget indeholder knogler og teglstykker mange
pletter/stykker af trækul.
6.
Sandblandet muld grå af aske og stort indhold af trækul.
7.
Beige muldblandet sand med enkelte stykker/nister af tegl.
8.
Sort stribe stort indhold af trækul, rester af tegl.
9.-14 Lag omkring og over mulige stolpespor etc. i den østlige del af Platan Allé (jf. T2).
Beskrivelser mangler, da kloakarbejderne fik fyldt grøften op, før disse var udført!
15. Homogent mørk brun sandet muld. Mulden er løs/porøs. Enkelte steder er der store
lommer af fint gråt sand. Ingen kulturspor.
16. Homogen mørk brun sandet muld. Mulden mister i farve og indhold om 15, men 16 er
fast og hård, virker stampet/trampet. Ingen kulturspor.
17. Homogen lys beige sekvens af muldet sand. Meget løs/porøs i sekvensen er der flere
mørke striber. Ingen kulturspor.
18. Striber af mørkt sort, stærkt omsat organisk materiale.
19. Stribe af fint lyst sand, muligvis et gulvlag.
20. Nedgravning med fyld af homogent mørkt brunt sandet muld. Ingen kulturspor.
21. Stolpehul med spor af tilspidset pæl/stolpe.
22. Stolpehul uden spor af stolpe.
23. Undergrund bestående af fint lyst beige sand. Enkelte steder er undergrunden orange og
mere ”gruset”.
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Fundliste
Nr.
Art
x1-x10: løsfund fra Indre Vordingborgvej
x1
keramik, 14 randskår. Allé skårene er rødbrændte. To af skårene er uglaserede,
fire af skårene er glaseret på begge sider, de resterende otte er kun glaserede på
indersiden,
x2
keramik, syv bundskår/fødder. Allé skårene er rødbrændte. Det største af
skårene har kun spor af glasur på indersiden. To af fødderne og et bundskår har
ingen spor efter glasur. De tre resterende skår har spor efter glasur på begge
sider.
x3
keramik, 21 sideskår. 20 af skårene er rødbrændte, et gråbrændt. Tre af skårene
er glaserede på begge sider, to med rødlig/klar glasur, et med en grønlig glasur.
14 af skårene er kun glaseret på indersiden, alle med en rødlig/klar glasur, to
med gullige bemalinger. Tre skår er uglaserede. Det gråbrændte skår er uglaseret
og uden udsmykning.
x4
keramik, to hanke/stjerter. Begge er rødbrændte og er glaserede med rødlig/klar
glasur. Begge er bemalede med gullige striber i trekant mønstre. Den korteste
stjert er også glaseret på indersiden.
x5
keramik, et bundskår af stentøj. Skåret er dækket af rødlig glasur på begge sider.
x6
To fragmenter af kridtpibestilker. Stilkene er uden udsmykning.
x7
Udgår.
x8
To stykker af rudeglas begge uden udsmykning. Skårene er stærkt angrebet af
glaspest.
x9
Fragment af gulvflise. Flisen er uglaseret og uden udsmykning.
x10
11 stykker af bygningstegl. Otte af stykkerne er fragmenter af tagtegl. To af
stykkerne er fragmenter af munkesten. Sidste stykke kan være fra en del af en
flise, denne er glaseret med en grønlig glasur på den ene side.
x11-x13: fund fra fyld i voldgrav (Anlæg B), Platan Allé
x11
keramik (fra et af de ældre lag i voldgravsfylden, jf. profiltegning 1:20). Et
rødbrændt sideskår. På begge sider er der tydelige spor af drejeriller på
indersiden enkel glasur mens ydersiden er dækket af en dækkende klar blyglasur
i forskellige grønne nuancer. Dat. 1250-1425 (kan måske indsnævres til 13001400).
x12
keramik (fra et af de yngre lag i voldgravsfylden, jf. profiltegning 1:20). Et
rødbrændt randskår. på ydersiden profileret mellem hals og bug. Inderside og
rand dækket af rødbrunlig glasur. Ingen spor af glasur på ydersiden.
x13
keramik (fra et af de yngre lag i voldgravsfylden, jf. profiltegning 1:20). Et
rødbrændt sideskår (fad?). Indersiden udsmykket med et korsmønster i lavt
relief og dækket af lys rødbrunlig glasur, korsfeltet med en noget lysere glasur.
x14-x23: løsfund fra Platan Allé
x14
keramik, fem rødbrændte randskår. Et af skårene har en klar glasur med en gul
bemalet stribe på randens inderside. Et af skårene har en klar gennemsigtig
glasur på begge sider. To af skårene er uden spor af glasur. Det sidste skår er
glaseret på begge sider med en brunlig glasur. Dette skår har en del af siden og
noget af bunden bevaret.
x15
keramik, otte bundskår/ben af rødbrændt keramik. Allé skårene har spor efter
glasur bevaret på indersiden. Tre af skårene stammer fra den samme bund.
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x16

keramik, 12 sideskår. Et af skårene er gråbrændt, de resterende er rødbrændte.
Allé de rødbrændte skår har glasur på indersiden. Det gråbrændte stykke er
uglaseret.
x17
keramik, to rødbrændte hankeskår/stjerter. Begge har spor af en klar
gennemsigtig glasur på ydersiden.
x18
keramik, et sideskår af stentøj. Skåret er udsmykket på ydersiden og er på denne
dækket af en lys brunlig glasur.
x19
To stykker porcelæn. Begge skår er hvide med bemaling på ydersiden. Det ene
skår er et bundstykke, det andet er et randskår
x20
et stykke af en kridtpibestilk. Stilken er uden udsmykning.
x21
et stykke rudeglas. stykket er stærkt angrebet af glaspest.
x22
et stykke lys grønligt flaskeglas.
x23
Fem fragmenter af bygningstegl. To stykker af formsten, tre fragmenter af
munkesten.
x24-x31: løsfund fra Lindevej
x24
keramik, et randskår med et øjeformet håndtag. Skåret er rødbrændt og er
glaseret på randen og på indersiden.
x25
keramik, tre bundskår af rødbrændt keramik. Allé skårene er glaseret på
indersiden. Det ene med en klar gennemsigtig glasur, de to andre med en gullig
glasur.
x26
keramik, et rødbrændt sideskår. Skåret er glaseret på indersiden med en lys
grønlig glasur med gule striber.
x27
porcelæn, et sideskår af porcelæn. Blålig bemaling på indersiden.
x28
kridtpibe stilk. Stilken er uden udsmykning.
x29
drikkeglas. Glassets fod er knækket, stilken er bevaret og selve drikkeglaset er
knust. Glasset er angrebet af glaspest.
x30
Stykke af skiffer.
x31
ni fragmenter af bygningstegl: Et stykke af tagtegl, otte fragmenter af
formtegl/profilsten. To af disse sten har rester af bevaret kalkpuds.
x32-x34: løsfund fra Godthåbs Allé
x32
keramik, et skår fra en skål. Både dele af randen og bunden er bevaret. I bunden
er der bevaret et lille ben. Skåret er uglaseret.
x33
keramik, to rødbrændte sideskår. Begge skår er glaserede på begge sider, det ene
med en rødlig glasur, det andet med en mørk brun glasur. Begge skår har spor
efter gul streg bemalinger på ydersiden.
x34
Fire fragmenter af bygningstegl. To fragmenterede tagtegl, en næsten hel
munkesten med dyrespor, og en formsten/profilsten.
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Fotoliste
Digitalbillede
Nr.
Motiv.
1
Indre Vordingborgvej, vestprofil set fra øst, vejlag.
2
- set fra øst, lokaliseringsfoto
3
- set fra øst
4
- set fra øst
5
Anlæg A, fundament set fra syd
6
- , fundament set fra syd
7
- , fundament set fra sydøst
8
- , fundament set fra øst
9
- , fundament set fra sydøst
10
- , fundament set fra syd
11
- , fundament set fra øst
12
- , fundament set fra øst
13
Anlæg B, forgrav set fra nord
14
- , forgrav set fra nord
15
- , forgrav set fra nord
16
Anlæg C, hovedgrav set fra nord
17
- , hovedgrav set fra nord
18
- , hovedgrav set fra nord
19
- , hovedgrav set fra nord
20
- , hovedgrav set fra syd
21
- , hovedgrav set fra syd
22
- , hovedgrav set fra syd
23
- , hovedgrav set fra syd
24
Platanvej, gennemgående muldstribe set fra syd
25
- , - set fra syd
26
- , - set fra syd
27
- , - set fra syd
28
- , - set fra syd
29
- , - set fra syd
30
- , - set fra syd
31
- , gennemgående muldstribe med spor efter stolpe/pæl set fra syd
32
- , - set fra syd
33
- , - set fra syd
34
Anlæg F, stenkiste, tværsnit set fra øst
35
- , - , - set fra øst
36
- , - , frilægning set fra øst
37
- , - , flade set fra nord
38
- , - , - set fra nord
39
Indre Vordingborgvej, vestprofil (nordlige del) set fra øst
40
- , - set fra øst
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Tegningsliste
Nr.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Type
profil
profil
profil
profil
flade
profil
profil
profil

Mål
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:100

Anlæg
gennemgående lag
stolpehuller
plyndret fundament
stenkiste
stenkiste
voldgrav (Anlæg B) [rekonstr.]
voldgrav (Anlæg C) [rekonstr.]
voldgrave (Anlæg B og C) [rekonstr.]

Placering _____________
Indre Vordingborgvej
Platan Allés østre del.
Indre Vordingborgvej
Indre Vordingborgvej
Indre Vordingborgvej
Platan Allés vestre del
Platan Allés vestre del
Platan Allés vestre del
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