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Abstract
Forud for anlæggelse af ny p‐plads umiddelbart syd for Bavelse kirkegårdsdige overvågede
Næstved Museum muldafrømningen.
Der blev ikke iagttaget kulturspor.

Undersøgelsens forhistorie
Der mangler p‐pladser ved Bavelse Kirke og derfor har menighedsrådet søgt om tilladelse til at
anlægge en p‐plads syd for kirken på Næsbyholm‐Bavelse Godsʹ jord. Nationalmuseet blev
orienteret i foråret 2008 og henviste til Næstved Museum for de arkæologiske undersøgelser. 16.
juni 2008 modtog museet skitseprojekt for p‐pladsen og det blev aftalt med Leif von Gersdorff fra
Glumsø‐Bavelse menighedsråd, at han skulle vende tilbage, når projektet skulle udføres. Projektet
blev påbegyndt d. 9. september 2008.
Bavelse har navn efter en landsby, som nævnes endnu i 1664 med 13 gårde. Landsbyen er dog kort
herefter blevet nedlagt og opslugt af herregården af samme navn. Den ældst kendte ejer af
hovedgården er Olaf Pincerna, der var Valdemar d. 2s skænk (død 1248 eller 1250).
Kirken ligger ved Bavelse sø uden anden bebyggelse end herregården Bavelse. Den består af
romansk kor og skib af rå og kløvet granit, gotisk tårn og våbenhus af munkesten.
Det var forventet, at der omkring kirken kunne være spor af skelgrøfter og bebyggelsesspor.
Der er ikke tidligere blevet iagttaget spor efter landsbyen omkring kirken.

Administrative data
Administrativ korrespondance: Se museets sag NÆM 2008:124.
Overvågningen blev varetaget tirsdag d. 9. september 2008 og varede i alt 3 timer, kl. ca. 8‐11.
Arkæolog Susanne Outzen stod for overvågningen.
Ansvarlig leder var museumsinspektør Birgitte Borby Hansen.
Overvågningen blev bekostet af Næstved Museum for bygherre Glumsø‐Bavelse‐Næsby
Menighedsråd.
Entreprenørarbejdet blev udført af P. Bodilsen A/S, Sorø.

Topografi, terræn og undergrund
Kirken ligger tæt ved Bavelse sø umiddelbart nord for herregården af samme navn. Den ligger ret
højt i landskabket og terrænet skråner ned mod gården og søen. Kirkegården og kirkegårdsdiget
ligger noget højere placeret end den planlagte parkeringsplads. Pga. af det skrånende terræn blev
der gravet temmelig meget af på stedet. Muldlaget var ikke særlig tykt og der har sandsynligvis

været gravet af omkring kirken bl.a. i forbindelse med byggeri af forskellige stalde og
maskinbygninger lige syd for kirken.

Målesystem
Der blev ikke udlagt noget målesystem. Det undersøgte areal ses jvf. udleveret skitse og fotos.

Udgravningsmetode
Gravemaskinføren fra P. Bodilsen A/S stod for muldafrømning og bortgravning af
undergrundsmateriale overvåget af arkæolog Susanne Outzen.
Der blev taget i alt 3 fotos.
Der var ingen genstandsfund eller anlægsfund. Der er derfor intet tegningsmateriale.

Undersøgelsens resultater
Der var ingen aktivitetsspor at se på det udgravede areal.

Fremtidigt arbejde på stedet
Selvom der ikke blev gjort nogle fund af fortidsminder på netop dette sted lige syd for
kirkegårdsdiget, så vil Bavelse pga. kirken og den forsvundne landsby fortsat være en lokalitet,
man bør være opmærksom på. Den nedlagte landsby er jo endnu ikke fundet!

Næstved Museum d. 09‐09‐2008

Susanne Outzen
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