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Registrering i forbindelse med prøvegravning forud for byggeri
Der registreredes ingen kulturspor.

Undersøgelsens baggrund og metode
Forud for byggeri af ny kostald og grusvej på matr. 1a, Sjoltevej 25, Sjolte by, Snesere sogn,
Næstved Kommune, blev arealet for byggeriet undersøgt ved en prøvegravning.

Prøvegravningen blev foretaget for at undersøge om der var kulturspor fra stenalderen. Langs
Præstø Fjord og delvis ude i fjorden er der fundet adskillige flintgenstande fra den sene
jægerstenalder og bondestenalder, bl.a. flintredskaber og økser. Bopladserne på land er af
forskellig størrelse og meget fundrige.
Netop på den anden side af Sjoltevej ved matrikel 11i og 15g, få meter fra matrikel 11a, blev der i
1940erne opsamlet adskillige stykker flint samt en flintøkse fra små stenalderbopladser (Snesere
sogn sb. 39, 40 og 67). Ligeledes i Sjolte Standhuse lige syd herfor (sb. 30.).

Der var derfor grund til at forvente spor efter lignende stenalderpladser på matr. 11a, hvilket
desværre ikke var tilfældet.

Ud over betydelige spor efter stenalderbopladser er området desuden sted for flere møller. Syd
herfor lå den tidligere vandmølle ved Kongens Møllebro, der kendes fra før midten af 1600‐tallet;

Bredeshave vandmølle opført før 1704; Sjolte vindmølle bygget 1896 og Torpenholt vindmølle ved
Rødlersbækken opført før 1890 (se Næstved Museum hjemmeside).

På grund af dyrehold og vejforløb var det vanskeligt at få mulighed for at foretage
prøvegravningen, men i alt blev der gravet to 1,5 m brede grøfter à 40‐45 cm’s dybde over ca. 50 m
i retningen nord‐syd: Grøft 1 på marken, hvor staldbygningen skal opføres, og grøft 2 ved det nye
vejforløb. Se vedlagte oversigtskort.

Grøfterne blev indmålt med GPS:
LMK 001: Nordende af grøft 1.
LMK 002: Sydende af grøft 1.
LMK 003: Nordende af grøft 2.
LMK 004: Sydende af grøft 2.

Cand.mag. Susanne Outzen forestod prøvegravningen d. 1. oktober 2007, ansvarlig leder var
museumsinspektør Birgitte Borby Hansen, Næstved Museum.

Topografi
Marjatta‐gårdens nuværende bygninger ligger på et lille plateau, hvor de bagved liggende marker
skråner jævnt ned mod det lille vandløb, Krobæk. Se vedlagte kortmateriale.
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Kulturspor
Der blev gravet to grøfter på langs med arealet for byggeriet. Der blev gravet til undergrunden,
der bestod af gul‐brunt meget leret sand. Området var meget fugtigt, og grøfternes bund
dækkedes derfor hurtigt af vand. Der blev ikke iagttaget kulturspor.
Grøft 1 var hovedsageligt karakteriseret ved en mængde moderne opfyld med byggematerialer,
måske fra tidligere bygninger på stedet.

Fotoliste
2007,116_01

Området for det nye byggeri, med Marjatta‐gården i baggrunden. Grøft 1 set fra
nord.

2007,116_02

Grøft 1 set fra nord, med Marjatta‐gården i baggrunden.

2007,116_03

Grøft 1 set fra syd. Krobækken løber langs træerne nederst på marken.

2007,116_04

Arealet for det nye byggeri set fra syd. Til venstre for vejen grøft 1, til højre grøft
2.

2007,116_05

Grøft 2 set fra syd. Pga. manglende muligheder for grøftens placering blev den
gravet fra grundvejen. Grøften blev derfor ret ujævn i bredden og profilen
afrundet.
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