Næstelsø Præstemark 7b
4700 Næstved
NÆM 2007:121

Registrering i forbindelse med
prøvegravning forud for byggeri

Næstved Museum 2007

Næstelsø Præstemark 7b
NÆM 2007:121
Næstelsø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt;
Stednr. 050407
Matr.nr.: 1ap

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

Undersøgelsens baggrund og metode
Forud for byggeri på matr. 1ap, Næstelsø Præstemark 7b, Næstelsø by, Næstelsø sogn, Næstved
Kommune, blev arealet for byggeriet undersøgt ved en prøvegravning. Undersøgelsen blev
foretaget dette sted på baggrund af, at Næstelsø er udpeget som kulturarvsareal (sb. 050407‐29).
Der er gjort rige fund flere sted i og omkring landsbyen. Umiddelbart syd for den undersøgte
lokalitet er der tidligere blevet fundet spor efter en boplads fra sen førromersk jernalder (sb.
050407‐22), og umiddelbart vest herfor blev der i 1869 fundet en rigt udstyret kvindegrav fra yngre
romersk jernalder (sb. 050407‐3).
Der var derfor grund til at forvente spor efter lignende på matriklen, hvilket desværre ikke var
tilfældet.
På grund af mange træer var forholdene for undersøgelsen vanskelig, men i alt blev der gravet to 2
m brede grøfter i en længde af ca. 50 m i retningen nord‐syd med ca. 6 meters mellemrum: Grøft 1
nærmest vejen, og grøft 2 nærmest marken. Begge grøfter blev gravet til en dybde af 60‐80 cm,
men sydenden af grøft 2 dog kun til en dybde af 30‐40 cm; umiddelbart under muldlaget.
Grøfterne blev indmålt med GPS:
LMK 005: Nordende af grøft 1.
LMK 006: Sydende af grøft 1.
LMK 007: Sydende af grøft 2.
LMK 008: Nordende af grøft 2.
Desværre viste det sig at punkterne er for unøjagtige og er derfor ikke vedlagt.

Luftfoto over den skovbevoksede del af ejendommen hvor der blev fortaget en
prøvegravning forud for byggeri. Den omtrentlige placering af de to grøfter er
markeret med rødt. Målestok 1:5000. Foto fra www.dkconline.dk.

Cand.mag. Susanne Outzen forestod prøvegravningen d. 15. oktober 2007, ansvarlig leder var
museumsinspektør Birgitte Borby Hansen, Næstved Museum.

Topografi
Det undersøgte område ligger i et
let kuperet terræn.
Topografisk kort over Næstelsø
Præstemark. Målestok 1:25.000. det
røde kryds markerer placeringen
for det undersøgte areal. Efter Kort
og Matrikelstyrelsen.

X

Kulturspor
Der blev gravet to grøfter på langs med arealet for byggeriet. Der blev så vidt gravet til
undergrunden, der bestod af gul‐brunt sand. Jorden var meget omrodet, så det var vanskeligt at
erkende, hvor undergrunden fremkom. Begge grøfter var hovedsageligt karakteriseret ved
moderne opfyld indeholdende byggemateriale og andet affald.
Der blev ikke iagttaget kulturspor.

Fotoliste
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Grøft 2 set fra nord.
Grøft 2 set fra syd.
Grøft 1 set syd.
”Oversigt” over arealet for undersøgelsen
Grøft 2 set fra vejen.
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