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Introduktion
I forbindelse med kommende byggeri på matr.nr. 15 l Karrebæk By blev der d. 19. november
2004 foretaget en arkæologisk prøvegravning af arealet.
Udgravningen blev foretaget af stud. mag. Anne Rosenberg Andersen med hjælp fra maskinfører
Jan Andersen fra Arkil A/S Entreprise.

Topografi
Selve udgravningsområdet er beliggende lavere end de omgivende arealer, men i et plant niveau.
Området vest for udgravningsområdet (det eneste ubebyggede) er terrænmæssigt mere kuperet
med mindre bakker. Dette område er umiddelbart, ud fra et topografisk synspunkt, et oplagt sted
at søge forhistorisk bebyggelse.
Et udskiftningsdige, i dag beplantet med træer, går helt op til undersøgelsesområdet, hvor det
tidligere er blevet bortgravet. Rester af digets fortsættelse kunne genfindes i grøft 6, hvor der
bl.a. i muldlaget blev fundet roden fra et træ fra beplantningen på dige. Derudover var der
generelt ingen konstruktionsspor omkring diget.
Udgravningsmetoden
De 8 grøfter blev trukket af en rendegraver med 2 meter bred skovl. Dette er således også
bredden på grøfterne. Grøfterne er jævnt fordelt over området og trukket i en nord-sydgående
retning (jf. oversigtsplan).
I grøft 1 og 2 blev der foretaget mindre udvidelser for at undersøge om mulige stolpesæt kunne
knyttes til flere sæt (og dermed et hus eller lign.), dog kom der ingen matchende sæt frem ved
disse udvidelser. Da den ene tredjedel af grøft 3 var tom/ren undergrund blev grøft 4, 5 og 6
gravet kun med mellemrum af ca.10 meter. Disse tre grøfter var fortsat uden anlæg, og anlæg
først kom igen i grøfterne 7 og 8. Anlæg hér kunne dog heller ikke knyttes sammen til egentlige
konstruktioner.
Undergrunden i grøfterne var af yderst varierende karakter, varierende fra mørk gråbrunt til lys
brungult ler. Dette medførte, at der i visse dele af grøfter var besværligt at udskille evt. anlæg.
Dette i kombination med en lavtstående sol gjorde, at anlæggene i flere tilfælde var svære at
udskille i forhold til undergrunden.
Fund
I forbindelse med prøveudgravningen blev der kun fundet få genstande. Det drejer sig om et ben
fra en stjertpotte af rødbrændt gods (formentlig1600-tallet), en dyretand samt flere stykker
ubestemmeligt rødbrændt tegl. Fundene stammer fra renæssancelaget fra grøft 3. Fundene er
ikke blevet magasineret.

Konklusion
Der fremkom kun få, spredte anlæg i forbindelse med prøvegravningen ved Kildegårdsvej, og
ingen af disse antydede større, egentligt samhørende anlæg. Ud over sporene af det fjernede
udskiftningsdige og et opfyldslag fra renæssancen fremkom således ingen kulturspor af
betydning, og yderligere udgravninger derfor ikke nødvendige. Næstved Museum anser således
undersøgelserne for afsluttet.
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Appendiks A
Beskrivelse af grøfterne
Grøft 1
Længde: 66 meter
Anlæg: Primært spredte anlæg og flere moderne dræn. To anlæg havde dog karakter af
stolpehuller som var placeret overfor hinanden spor et par. Ud for disse anlæg blev udvidelsen af
grøft 1 foretaget, dog uden at der fremkom flere anlæg. De to anlæg er snittet og beskrevet:
A2: Fyldet er let heterogent brun-gråt, let sandet ler. Undergrunden er mørkt grå-brunt ler.
Anlæggets diameter er 25 cm, og dybden er 5 cm. Formen er en fladbundet nedgravning.
A3: Fyldet er let heterogent brun-gråt, let sandet ler. Undergrunden er mørkt grå-brunt ler.
Anlæggets diameter er 35 cm, og dybden er 5 cm. Formen er en fladbundet nedgravning.
Grøft 2
Længde: 40 meter
Anlæg: Primært spredte anlæg og flere moderne dræn samt nedgravning fra
højspændingsledning. To anlæg blev tolket som værende stolpehuller og ud for disse blev der
lavet en udvidelse uden at der kom yderligere anlæg. Ved snitning af anlæggene blev det dog
tydeligt at der ikke var tale om stolpehuller.
Grøft 3
Længde: 92 meter
Anlæg: Dominerende er et renæssance-lag m. bl.a. resterne af en stjertpotte, tegl og dyretænder,
laget er benævnt A1. Derudover er den kun spredte anlæg. Den sydlige del af grøften var som
tidligere nævnt uden anlæg.
A1: Fyldet er homogent brun-gråt, let humøst ler. Selve laget stammer fra en lavning og 18
meter langt.
Grøft 4
Længde: 4,5 meter
Anlæg: Ingen anlæg
Grøft 5
Længde: 4 meter
Anlæg: Ingen anlæg
Grøft 6
Længde: 13 meter
Anlæg: Spor efter udskiftningsdige, som tidligere har fortsat ind i undersøgelsesområdet. Ingen
strukturer i form af grøfter el. lign. tilknyttet. I øvrigt ingen anlæg.
Grøft 7
Længde: 18 meter
Anlæg: Få spredte anlæg
Grøft 8
Længde: 16 meter
Anlæg: Spredte anlæg.

