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Rapport for overvågning af muldafrømning i forbindelse med ny kirkesti ved Fodby Kirke.

Næstved Museum 2008

Abstract
Forud for anlæggelse af kirkesti fra det nyrenoverede sognehus hen til Fodby Kirke overvågede
Næstved Museum muldafrømningen.
Der blev ikke iagttaget kulturspor.

Undersøgelsens forhistorie
I forbindelse med en opgradering af Fodby sognegård, er det menighedsrådets ønske at forbinde
kirke og sognegård med en ny sti. Stien udlægges i en bredde af 1,50 m i en længde af ca. 170 m.
Da vi erfaringsmæssigt ved, at der nær de middelalderlige kirker oftest vil være arkæologiske
fortidsminder bevaret i form af f.eks. stolpehuller efter gårde eller hegnsforløb eller skelgrøfter var
det museets ønske at overvåge muldafrømningen.
Fodby er en middelalderlig landsby med romansk kirke af tegl fra slutningen af 1100‐tallet. Der er
kun registreret få fund fra oldtid og middelalder i området: Vest for Fodby er der i slutningen af
1800‐tallet fundet en lille bronzeknap, dateret til bronzealderen (040501‐25). Omkring kirken er der
med detektor gjort en del fund af støbeaffald og bronzeslagger, der ikke kunne dateres, en
bøjlefibula fra germansk jernalder, en borgerkrigsmønt fra 1300‐tallet samt en blikkop fra 17‐1800‐
tallet (040501‐48). Desuden er der i præstegårdshaven fundet et såkaldt ʺalsisk/als‐gemmeʺ ‐ den
ene af ialt 12 af sin slags fundet i Danmark (040501‐27). Tilsammen giver fundene en forventning
om, at der må være yderligere spor af fortiden i Fodby.

Administrative data
Administrativ korrespondance: Se museets sag NÆM 2008:134.
Overvågningen blev varetaget mandag d. 10. oktober 2008 og varede i alt 1 time, kl. ca. 9‐10.
Arkæolog Susanne Outzen stod for overvågningen.
Ansvarlig leder var museumsinspektør Birgitte Borby Hansen.
Overvågningen blev bekostet af Næstved Museum for bygherre Fodby og Karrebæk
Menighedsråd.
Entreprenørarbejdet blev udført af Skælskør Anlægsgartnere A/S.

Topografi, terræn og undergrund
Sognets jævnt småbakke og lavtliggende terræn afbrydes stedvis af mere sammenhængende, men
ikke særlig høje bakker. Landsbyen Fodby ligger i den nordlige del af sognet. Muldlaget var på
dette sted ca. 30 cm tykt. Der blev dog kun gravet ca. 25 cm af muldlaget bort.

Målesystem
Der blev ikke udlagt målesystem.

Udgravningsmetode
Gartneren Henrik fra Skælskør Anlægsgartnere A/S førte minigraveren og stod for
muldafrømningen overvåget af arkæolog Susanne Outzen.
Der blev taget i alt 2 fotos.
Der blev fundet en manchetknap og et stykke stentøj; begge fra nyere tid ‐ de blev ikke gemt.
Der var ingen anlægsfund. Der er derfor intet tegningsmateriale.

Undersøgelsens resultater
Udover tegl‐ og mørtelnister blev der ikke iagttaget kulturspor i den smalle grøft.

Fremtidigt arbejde på stedet
Det vurderes, at der stadig vil være rig mulighed for at iagttage anlægsspor fra oldtid, middelalder
og nyere tid syd for kirken og ikke mindst i resten af Fodby.

Næstved Museum d. 10‐11‐2008
Susanne Outzen
Museumsinspektør, arkæolog
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