Bøttekildegård, Næstelsø
Prøvegravningsrapport

NÆM 2004:141

Næstved Museum 2005

Rapport for prøvegravning ved Bøttekildegård, Næstelsø
NÆM 2004:141
05.04.07; Næstelsø Sogn, Hammer Herred, Storstrøms Amt (tidl. Præstø)
Matr.nr. 13 (del af), Næstelsø By

Den arkæologiske undersøgelse blev foretaget som en mindre prøveundersøgelse forud for
byggemodning af ”den næstnordligste” udstykning på nævnte matrikel. For byggemodningen
stod nuværende ejer tømremester Hans Jørgen Hansen, Holmevej 77, Brandelev, 4700
Næstved. Undersøgelsen blev foretaget 28.VI.2005, betalt og udført af Næstved Museum ved
arkæolog Thomas Roland. For gravearbejdet stod Skipper fra Skippers Dræning.
Ved den lille undersøgelse blev med ca. 20 m mellemrum udlagt to stort set øst-vest
orienterede søgegrøfter af 1,8 m bredde på den vestlige del af grundstykket (den østlige knap
2/3 af arealet er ikke frigivet til kommende bebyggelse.
Indmåling blev udført med GPS – koordinatliste findes blandt originalmaterialet i Næstved
Museums arkiv.
I den nordlige søgegrøft var mulden forholdsvis tyk (i vest op mod 60 cm, let aftagende mod
øst), i den sydlige væsentlig tyndere (20-30 cm.). Undergrunden var alle steder gruset sand
opblandet med større og mindre ralsten (i visse områder endog i temmelig store mængder).
Der fremkom kun et enkelt anlæg af forhistorisk karakter, nemlig en kogegrube østligt i den
nordlige søgegrøft. Anlægget (A1) var næsten cirkulært i overfladen (diam. ca. 110 cm) og
med jævnt rundet nedgravning (max. dybde ca. 15 cm). Især de nederste 5-7 cm var stærkt
trækulsholdige og med sodede og skørbrændte sten, mens det overliggende fyld var mere
muldholdigt. Der fremkom ingen daterende fund, men anlægget var tydeligvis ”af
oldtidskarakter”.
Det skønnedes ikke nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser på det aktuelle
grundstykke, men Næstved Museum vil fortsat gerne have mulighed for at foretage
forundersøgelser ved kommende byggemodninger.
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Den 19. september 2005 foretog undertegnede besigtigelse af den sydligste af grundene på det
aktuelle areal, hvor der få dage før var gravet af i forbindelse med husbyggeri. Det viste sig
ved besigtigelsen, at kun godt 1/3 af arealet (mod nord) var afgravet til undergrund, mens der
på den resterende, lavereliggende del mod syd til gengæld var påført jord for at danne et plant
plateau. Hele det berørte område udgjorde knap 20 x 20 m. Der blev ikke iagttaget
kulturhistorisk interessante anlæg i den sandede undergrund, og yderligere undersøgelser ikke
foretaget.
Arealet berørt af jordarbejdet blev indmålt med håndholdt GPS (koordinatliste i sagsmappen),
der dog ikke i indmålingen var præcis nok til at angive det afgravede areal – feltgrænsen er
derfor på vedlagte bilag forsøgt kompenseret en smule i forhold til indmålingerene, for i
højere grad at gengive de virkelige forhold.
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