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Torsdag d. 6. april udførte arkæolog Kim Christoffersen prøvegravning for Næstved Museum på
ovennævnte matrikel forud for udstykning til bebyggelse. Maskinfører var Skipper Mortensen,
Skippers Dræning. Ansvarlig leder museumsinspektør Thomas Roland, Næstved Museum.
Området har arkæologisk interesse, bl.a. fordi der indenfor ca. 1 kilometers radius er registreret
både bopladsfund og gravhøje.

Topografi
Det prøvegravede udstykningsområde udgjorde en del af haven til en tidligere landbrugsejendom
beliggende på nordsiden af Stenskovvej i udkanten af Fensmark, få hundrede meter øst for
Stenskoven.
Udstykningsområdet afgrænsedes mod øst af skellet mod Flintevej, mod syd af skellet mod
Stenskovvej og mod vest af nyt skel mod den tidligere landbrugsejendom. Mod nord
afgrænsedes området af skel mod parcelhusbebyggelse. Den nordlige del af området kunne ikke
prøvegraves pga. kunstig sø (hvis udgravning formentlig også har ødelagt evt. forhistoriske
anlæg) og kloakledning. Den sydligste del af området (ca. 25 m) blev ej heller prøvegravet, da
det var tæt beplantet med graner og ifølge det oplyste ikke ville blive berørt af bebyggelsen.
Undergrunden bestod af rødgult/brungult, let leret, heterogent undergrundssand. Overjorden
bestod af et muldlag på 15 –20 cm. Overjorden i den østlige grøft (Grøft 2) bestod af et
opfyldningslag med knuste tagtegl og muld (ca. 20 cm), herunder et lag med gråbrunt, let
muldet, leret sand (ca. 10-15 cm).

Metode
Der blev anvendt rendegraver med planérskovl til at trække mulden af under overvågning, og
grøfterne var af 1,5 meters bredde (skovlbredde).
Der blev udlagt 2 grøfter i midten af udstykningsområdet i nnø/ssv retning af ca. 30 meters
længde og med ca. 5,5 meters afstand. Grøfternes placering var til dels afhængig af flere store
træers placering på grunden. Der blev lavet en mindre udvidelse i grøft 1 for at afdække hele A1.
De få fremkomne fyldskift blev alle snittet og beskrevet (jf. anlægsliste). Grøfter og anlæg blev
indmålt med målebånd og indtegnet på matrikelkort i 1:500.

Resultater
Ved den af omfang temmelig begrænsede prøvegravning fremkom 5 anlæg, hvoraf 2 i grøft 1 var
de mest interessante (A1 og A2). Det drejer sig om en kogestensgrube (A2) og en formodet
affaldsgrube (A1). Der fandtes dog ikke daterende materiale i nogen af anlæggene. De øvrige 3
anlæg synes ikke med rimelig sandsynlighed, at kunne henføres til forhistorien. Anlæg 3 og 4
synes pga. af deres karakter og form, at være recente, mens anlæg 5 indeholder for få
oplysninger til, at man kan mene noget om dets alder.
Fundet af en kogestensgrube og en affaldsgrube bekræfter den forhistoriske aktivitet i området,
der er repræsenteret ved en sløjfet dysse kun ca. 500 m nordøst for prøvegravningen, samt høje i
Stenskoven og Fensmark Skov.
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