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Abstract 
DiBa bag Akseltorv i Næstved skulle have etableret en glasgang mellem flere af deres 
bygninger. Glasgangen skulle pillefunderes med betonpiller med en diameter på en meter, og 
i en dybde op til 5 meter. Hullerne blev boret gennem op til godt 2 meter tykke kulturlag. 
Kulturlagene var generelt set uberørte; der var flere højmiddelalderlige skår og en del dyre- 
og menneskeknogler. I flere af hullerne var der bevarede kampestensfundamenter, evt. rester 
af en større bygning samt af Gråbrødreklostrets kirkegårdsmur. 
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Undersøgelsens baggrund 
Banken DiBa på Akseltorv i Næstved skulle have etableret en forbindelsesgang mellem deres 
hovedbygning på Akseltorv, og de bygninger, som ligger på grunden bagved, der iblandt det 
tidligere bibliotek.  
 
Ved en tilfældighed besigtigelse kunne museumsinspektør Thomas Roland, Næstved 
Museum, konstatere, at der ved det forberedende anlægsarbejdet var foretaget omfattende 
afgravninger af kulturlag. I forbindelse hermed var der opgravet menneskekranier og 
fundamenter, der kunne tolkes som markering af Gråbrødreklosterets kirkegårds sydøstlige 
afslutning. Der var således tydeligvis tale om en overtrædelse af Museumslovens kap. 8 §27 
stk. 2. Det blev i samråd med Kulturarvsstyrelsen bestemt, at det efterfølgende borearbejdet 
skulle udføres under arkæologisk tilsyn. 
 
I forbindelse med overvågningsarbejde fremgik det yderligere, at der før museets tilkomst 
ulovligt var blevet bortgravet andre fundamentforløb nordligt på arealet, ligesom der i den 
sydlige del for nyligt var blevet gravet en skaktgang gennem de velbevarede kulturlag 
(skaktens udbredelse kan ses på oversigtstegningerne som et vinklet forløb forløbende fra syd 
ind mellem hul 25-26, langs den sydlige del af hullerne 21-25 og ind til bankbygningen 
mellem hul 7-8) ). Også for disse arbejders vedkommende er der tale om overtrædelse af 
Museumslovens paragraffer vedrørende jordfaste fortidsminder, og tabet af arkæologiske 
informationer fra disse anlægsarbejder må beklages. 
 
 

 
Undersøgelse af kulturlagene i borets snegleløb 
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Resens prospekt af Næstved ca. 1677, udgravningsområdet angivet med cirkel 
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Administrative data 
Overvågningen/undersøgelsen blev foretaget af Næstved Museum bekostet af DiBa. Original 
dokumentation og genstandsmateriale befinder sig på Næstved Museum. 
 
Øvrige data 
Overvågningen/undersøgelsen blev med afbrud foretaget i perioden 19. december 2005 til 6. 
januar 2006 af cand. phil. Jesper Bade Poulsen. 
 
Topografi, terræn og undergrund 
Grundstykket hvorpå glasgangen skulle etableres havde tilsyneladende været ubebygget 
gennem de forgangne århundrede. Entreprenøren havde som start fjernet de øverste lag og 
dermed også toppen af kulturlagene, der derefter var blevet dækket med ca. 2 meter 
stabilgrus. Dette medførte, at de øverste bevarede lag ved undersøgelsen var fra høj- og 
senmiddelalder. Undergrunden bestod af fint gult sand, der længere nede gik over i grus og 
moræneler. 
 
Området ligger centralt i kulturarvsareal 050707-91, der omfattet det middelalderlige Næstved 
og umiddelbart op til Næstveds gamle Gråbrødrekloster, der indtil reformationen lå på det 
sted, der siden blev til Akseltorv, ligesom det stort set har været nabo til Gøyernes Gård, der 
kan følges tilbage til middelalderen. Klosteret blev nedlagt ved reformationen, mens Gøyernes 
Gård stod til 1960’erne.  
 
 

 
Afrensning af fundamentet i hul 19 
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Målesystem 
Der blev ikke oprettet decideret målesystem. Arkæologiske forekomster blev indmålt og 
registreret efter de målepunkter/-linjer entreprenørfirmaet CC Brun havde opsat. Punkterne er 
indtegnet på planen over projektet (i denne rapport gengivet i 1:100, jf. bilag). 
 
Udgravningsmetode 
Den grøft, der havde været åben da Museumsinspektør Thomas Roland var på besigtigelse var 
ved undersøgelsens start blevet dækket igen. Denne grøft måtte derfor atter tømmes, så 
vestprofilen kunne tegnes (T1).  
 
Fundamentshullerne blev boret med et bor på 1 meter i diameter og i 3-5 meters dybde alt 
efter undergrundens beskaffenhed. Der blev ført tilsyn ved praktisk talt alle borehullerne. 
Registreringen foregik ved, at jorden i snegleboret blev afrenset, og der blev noteret dybder på 
lagskifter og fund. Toppen af undergrund blev målt ved en del af hullerne (jf. beskrivelse), og 
ved spor efter fundamenter blev borearbejdet stoppet og stenene blev registreret/undersøgt. 
Ved hul 19 var der mulighed for at tegne stenene i fladen (jf. T2).    
 
Udgravningens resultater 
Der kunne i alle de borede huller konstateres tykke kulturlag på op til godt 2 meters tykkelse. 
Grundet de besværlige registreringsforhold i de snævre huller var det vanskeligt at bestemme 
lagenes karakter nærmere.  
 
 

 
Fundamentet i hul 19, set fra nord 
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Husfundamenter 
I otte af hullerne fremkom dele af kampstensfundamenter (hul 19 (jf. T2), 24-28 og 31-33; 
Fundamenterne er skitsemæssigt angivet på oversigt bagest i rapporten). Visse af de 
registrerede fundamenter kunne antages at være samhørende. Således fundamenterne i hul 24-
26 og hul 31-33, der muligvis har udgjort to parallelle, nord-syd orienterede forløb. Da disse 
to mulige vægforløb lå nær hinanden på arealets syd-vestlige del, er det sandsynligt, at de 
udgør dele af samme bygning. Det lille, muligvis ligeledes samhørende forløb mellem hul 27-
28 sydøst for kan evt. slutte sig til denne mulige bygning? Der var desværre ikke spor af 
gulvfaser i de huller, hvor det var muligt at lave mindre undersøgelser. 
 
Kirkegårdsmur? 
Efter oplysninger fra folkene på pladsen var der, før museet havde været til stede, blevet 
fjernet en del sten med en omkreds af ca. 60 cm. Disse sten havde ligget på øst-vest orienteret 
række omtrent der (/i forlængelse af?), hvor der i vestprofilen kunne ses rester af et 
stenfundament (jf. T1). Den bortgravede stenrække kan derfor muligvis skulle tolkes som 
rester af den sydøstlige del af Gråbrødreklosterets kirkegårdsmur. Denne tolkning forstærkes 
ved, at der nord for dette skel blev der fundet menneskeknogler, hvilket syntes fraværende syd 
for.  
 
Genstandsmaterialet 
Det fremkomne genstandsmateriale udgjordes stort set kun af  høj- og senmiddelalderlig  
keramik uden særlige bemærkelsesværdige træk (jf. fundliste). I et enkelt hul (hul 3) fremkom 
et stykke af en kridtpibestilk. Stilkens form og udseende må henregnes til begyndelsen/midten 
af 1600-tallet og var det eneste, der falder uden for den middelalderlige periode. 
 
Sammenfatning 
Undersøgelsen af borehuller forud for pillefundamentering på bygrunden i det middelalderlige 
Næstveds hjerte, viste, at der på stedet findes usædvanlig velbevarede kulturlag på op til godt 
2 meters tykkelse.  
 
Undersøgelsens karakter tillod ikke at undersøge kulturlagene nærmere, hvorfor deres 
karakter og evt. sammenhæng på tværs af borehullerne ikke kunne udredes. Det opsamlede 
fundmateriale viste dog, at der var tale om væsentlige høj- og senmiddelalderlige kulturlag 
praktisk talt uden senere forstyrrelser.  
 
På den sydvestlige del af arealet fremkom i flere af borehullerne stenfundamenter, der 
muligvis tilhørte én og samme bygning. Dette forhold kunne dog ikke dokumenteres 
yderligere. De mange stenspor på denne del af grundstykket må tilskrives verdslig bebyggelse 
på stedet. Det kan formodes, at et middelalderligt hovedhus til det undersøgte grundstykke har 
været placeret under ”det gamle bibliotek”, med front ud mod Sct. Peders Kirke, mens 
efterreformatoriske bygninger kan have ligget ud til Akseltorv. 
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Nordligt på det undersøgte område sås i et profilsnit rester af endnu et fundament, der 
sammen med en stenrække, der var ulovligt fjernet forud for museets tilstedeværelse, 
sandsynligvis skal tolkes som rester af Gråbrødreklostrets kirkegårdsmur. 
 
Fremtidigt arbejde 
Ved fremtidigt arbejde i området må det tilrådes, at der føres et arkæologisk tilsyn. Som det 
fremgår af undersøgelsen findes således overalt på grundstykket væsentlige, middelalderlige 
kulturlag, der både kan forventes at indeholde substantielle bebyggelsesspor og grave fra det 
nedlagte kloster.  
 
 
Næstved Museum  Jesper Bade Poulsen 
 
 
 
 

 
De arkæologiske lag endegyldigt forseglet af betonpiller 
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Anlægsliste 
 
 
Anlæg Tegning Type Orientering Evt. samhørende med Anlæg 
1 T2 stenfundament i hul 19 Ø-V Fjernet stenrække 
2  stenfundament i hul 24 N-S 3 og 4 
3  stenfundament i hul 251  N-S 2 og 4 
4  stenfundament i hul 262  N-S 2 og 3 
5  stenfundament i hul 27 Ø-V 9 
6  stenfundament i hul 31  N-S 7 og 8 
7  stenfundament i hul 32  N-S 6 og 8 
8  stenfundament i hul 33  N-S 6 og 7 
9  stenfundament i hul 28 Ø-V 5 
  
Noter:  
1 Fundamentet mindst 2-3 skifter højt 
2 Fundamentet mindst 2 sten bredt 
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Beskrivelse af borehuller og profil 1 
 
 
 
Borehul 1 
Kulturlag 2,3 m tykt. 
Mange skår, mørtelsmuld på snegleboret. 
 
Borehul 2 
Kulturlag 1,88 m under niveau. 
 
Borehul 3 
Kulturlag ender 2 m under niveau 
Meget omrodet, gamle drænrør og tagbrønd. 
 
Borehul 7- 8 og 22 
Forstyrret af den kabelkanal, der var gravet ned før 
museet blev underrettet. 
 
Borehul 10 
Kulturlag 90 cm under påført grus; undergrund 
starter 2,5 m under niveau. 
 
Borehul 11 
Kulturlag 48 cm under grus, undergrund 2,5 m 
under niveau. 
 
Borehul 13-15 
Meget forstyrret. 
 
Borehul 17-20 
Kulturlagene starter ca. 80 cm under påført grus; 
undergrunden starter ca. 
2,2-2,4 cm under niveau. 
I hul 19 fandtes stenfundamentet A1 (jf. flade-
tegning T2) 
Beskrivelse af A1: Række af kampesten orienteret 
øst-vest. Omkring stenene ligger enkelte mindre 
sten. Fylden omkring stenene er gråmeleret, 
heterogen fedtet muld med stort indhold af organisk 
materiale .. [?]. I laget er der knogler, nister af 
mørtel og tegl, større stykker af tegl og trækul. Der 
kan ike erkendes nedgravningskanter, hverken I 
profilen mod øst eller I fladen 
 

Borehul 25-26 
Kulturlag ca. 1,80 m tykt. 
Forholdsvis meget tegl i fyldet, ingen spor af 
nedgravning, homogent mørkt 
muld med højt indhold af organisk materiale, en del 
nyere rødder, mange 
dyreknogler, 2 små skår af rødbrændt keramik, 
enkelte pletter af trækul, 
I hul 24 fandtes stenfundamentet A2 
I hul 25 fandtes stenfundamentet A3 
I hul 26 fandtes stenfundamentet A4 
I hul 27 fandtes stenfundamentet A5 
 
Borehul 28 
I hul 28 fandtes stenfundamentet A9 
 
Borehul 29 
Blev udvidet mod syd 
 
Borehul 30-33 
Kulturlag ca. 1,70 til 1,85 m tykt 
I hul 31 fandtes stenfundamentet A6 
I hul 32 fandtes stenfundamentet A7 
I hul 33 fandtes stenfundamentet A8 
 
 
 
 
Profil 1 (jf. T1) 
1: Homogen, gråbrun muld med stort indhold af 
organisk materiale, nister af mørtel og kalk, enkelte 
trækulsnister 
2: Homogent brunt lag med enkelte stykker af tegl 
og mindre småsten 
3: Stribe af mørtel med mange munkestensbrokker 
4: Laget kan farvemæssigt opdeles I flere lag. Alle 
lag er heterogene, farven svinger fra forskellige 
afvigende nuancer [.. ?]. Stort indhold af 
knoglestykker. ”Kirkegårdsjord” 
R: Betonfundament fra moderne, nedrevet bygning
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Fundliste 
 
Nr. Art.
x1 Fra hul 1 
 4 skår  

4 uglaserede sortbrændte skår, tre sideskår, et randskår, ingen ornamentik, 
skårene stammer fra mindst tre forskellig kar. 
 

x2 Fra hul 3 
3 skår; 1 stykke af en kridtpibestilk 
3 sideskår, det ene sortbrændt, de to andre rødbrændte med en klar glasur. Det 
største af skårene har spor efter drejeriller på begge sider. 
1 pibestilk, forholdsvis tyk og har i begge ender brud. I hver ende er der to bånd 
af rullestempel-ornamentik.  
 

x3 Fra hul 11 
2 skår 
2 rødbrændte sideskår og på ydersiden dækket af en klar gennemsigtig glasur. 
Det største af skårene har en rullestempeldekoration, med en noget mørkere 
glasur end resten af skåret. Skårene kan stamme fra samme kar. 
 

x4 Fra hul 12 
1 skår 
1 sideskår af rødbrændt keramik. På ydersiden er skåret dækket af en klar 
gennemsigtig glasur. 
 

x5 Fra hul 19 
6 skår 
5 af skårene er rødbrændte, heraf fire glaserede på ydersiden, et på indersiden. 
Glasuren er meget forskellig, to er dækket af en klar gennemsigtig glasur, det 
ene udsmykket med gullige punkt bemalinger, to er dækket med en grønlig 
glasur i to forskellige nuancer. Skåret der er glaseret indvendigt er dækket af en 
hvidgullig glasur. 
1 skår af stentøj. Det har tydelige drejeriller og på ydersiden spor efter en lys 
brunlig glasur.  
NB: Alle skårene fra hul 19, er fra lag under fundamentet! 
 

x6 Fra 29 
6 skår 
2 af skårene består af næsten stentøj. Skårene har begge tydelige drejeriller som 
udsmykning, det ene af skårene er udvendigt glaseret med en rødlilla glasur.  
2 små rødbrændte randskår. Skårene er meget fint magret, og begge har en klar, 
helt dækkende glasur på ydersiden. Selve randen e glaseret på indersiden, ellers 
er der pletvis bevaret glasur på indersiden. Det ene af skårene er mørkt plettet på 
ydersiden, virker bevidst.  
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1 lille randskår af sortbrændt keramik. Ingen ornamentik, ingen glasur.  
1 randskår af sortgods. Kun en lille del af selve randen er bevaret. Skåret er 
rødglaseret på indersiden, og har tydelige drejeriller på denne.  
 

x7 Fra hul 32 
 3 gråbrændte skår 

1 randskår, oversiderne fremstår som brunlige, skærven er helt sort. Skåret blev 
fundet direkte under en af fundamentstenene fra hul 32! 
2 sideskår, det ene fremstår brunligt, det andet sort. Ingen af skårene har spor 
efter ornamentik eller glasur. 
 

x8 Løsfund fra bunkerne 
4 skår 
3 rødbrændte skår. To er glaserede med en klar, dækkende glasur. Det mindste 
af skårene er glaseret på begge sider, det lidt større randskår er kun glaseret på 
den ene side, selvom der er enkelte pletter af glasur på den anden side. Det 
største skår er et fragment af en kandehank. Kanden har ikke været glaseret på 
indersiden, ydersiden er dækket af en grøn glasur. 
1 gråbrændt sideskår, uden ornamentik og glasur. Dette skår er lidt grovere 
magret end de øvrige skår fra pladsen!  
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Tegningsliste 
 
Nr. Type Målestok Anlæg
T1 profiltegning 1:20 stenfundament orienteret øst/vest? 
T2 fladetegning 1:20 stenfundament orienteret øst/vest 
T3 skitsetegning med nummerering af hullerne, ikke målfast! 
 
 
 

Fotoliste 
 
Digitalfoto 
Nr. Motiv 
1 oversigtsbillede set fra nord 
2 oversigtsbillede set fra nord 
3 række af vestlige borehuller set fra nord 
4 oversigtsbillede set fra nord 
5 oversigtsbillede set fra nord 
6 oversigtsbillede set fra nord 
7 borehul med beton 
8 boring af hul nr. 4 set fra nord 
9 fundament i hul nr. 19 set fra øst 
10 fundament i hul nr. 19 set fra øst 
11 fundament i hul nr. 19 set fra øst 
12 situationsbillede set fra nord 
13 situationsbillede set fra nord 
14 situationsbillede set fra nordvest 
15 situationsbillede set fra nordvest 
16 situationsbillede set fra nordvest 
17 situationsbillede set fra vest 
18 situationsbillede set fra vest 
19 situationsbillede set fra vest 
20 situationsbillede set fra vest 
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NÆM 2005:152 

 
Gråbrødrestræde, Næstved 
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