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Matrikel 11a, Stenstrup  
 
 
 
 
I perioden 18. til 22. maj udførte arkæolog Kim Christoffersen prøvegravning for Næstved Museum 
på ovennævnte matrikel forud for byggemodning (bygherrer Henrik Johansen, Aarup 
Entreprenørforening). Maskinfører var Skipper Mortensen, Skippers Dræning. Ansvarlig leder var 
museumsinspektør Thomas Roland, Næstved Museum. 
 
 
Topografi 
Det undersøgte område henlå på tidspunktet for undersøgelsen som ubebygget grund. 
Området afgrænses mod nord af parcelhuskvarter, mod øst af støjvold mod motorcykelklubben 
”MC SUSÅ”, matrikel 11hp, der er udstykket fra den oprindelige matrikel 11a, mod syd af den nu 
lukkede gamle Englebjergvej og mod vest af Vordingborgvej og ejendommen Vordingborgvej 337, 
matrikel 11he. En strimmel af området nord for ejendommen Vordingborgvej 337 er udlejet til 
denne og passes som have. Denne strimmel bliver ikke bebygget. 
 
Området, der skråner let mod vest, var træ- og kratbevokset i den sydlige del mod Englebjergvej og 
kratbevokset mod ejendommen Vordingborgvej 337 mod vest. Den øvrige del af området henlå 
med græs. 
 
Undergrunden bestod af brungult undergrundssand, mere eller mindre leret. Overjordens tykkelse 
varierede fra ca. 20 cm til 60 cm, tykkest i den tidligere have. I grøft 1, 2 og 3 fandtes 
byggematerialer fra den nedrevne gård og i grøft 2 og 3 ligeledes vandrør, kloakrør o. lign. 
 
På arealet har indtil ca. 1990 ligget en firlænget gård, tilsyneladende en tvillingegård til den 
nuværende Skallegårde på den modsatte side af den lukkede gamle Englebjergvej. Denne gård har 
været opført i den østlige del af området og delvist under den nuværende støjvold mod 
motorcykelklubben. Motorcykelklubben har til huse i det tidligere svinehus. Skallegårdene er 
formentlig opført i sidste halvdel af 1800-tallet. Den nu nedrevne gård er brændt for ca. 20 år siden, 
og de resterende byggematerialer er blevet brugt til at opføre støjvolden mod motorcykelklubben. 
Volden er efterfølgende  dækket med jord. I den sydøstlige del af området ses en gravet sænkning i 
retning øst/vest, ca. 10x25 m og op til 0,7 m dyb. Muligvis er der herfra taget jord til dækning af 
støjvolden. Den vestlige del af området har været have til den nu nedrevne gård. 
 
 
Metode 
Der blev anvendt rendegraver med planérskovl til at trække mulden af under overvågning. Der blev 
i alt udlagt 5 prøvegrøfter over området. Grøft 1 blev lagt øst/vest op gennem den gravede 



sænkning, de øvrige 4 grøfter blev lagt i nord/sydlig retning. Grøft 2 og 3 over den tidligere gård og 
grøft 4 og 5 i den tidligere have til gården. Prøvegrøfterne var af 1,50 m bredde (skovlbredde) og 
forskellig længde (op til 37 m) afhængig af områdets karakter. Afstanden mellem de parallelle 
grøfter var ca. 15 m. 
 
De få fremkomne fyldskift (A1-A11) blev alle snittet og tegnet i 1:20, på nær A3 der tydeligvis var 
moderne. Søgegrøfter og anlæg blev indmålt ved hjælp af målebånd i forhold til skelgrænser og 
indtegnet på kort i 1:400. Der må påregnes en vis usikkerhedsmargen i forhold denne 
indmålingsmetode. Kopi a plan og snit vedlagt denne rapport (nedsat 50%). 
 
 
Undersøgelsens resultater 
Undersøgelsens resultater var sparsomme. Der fremkom i alt 11 anlæg, hvoraf ét var moderne (A3) 
og et tydeligvis natur (A8). De fleste anlæg fremkom i grøft 5 (A6 – A11). Her fandtes bl.a. 2 
kogestensgruber (A6 og A7), de eneste anlæg der med sikkerhed kan henføres til forhistorien samt 
et muligt stolpehul (A11). I A6 fandtes daterende materiale i form af dyreknogler, der derfor blev 
hjemtaget. Der blev endvidere fundet enkelte flintafslag, dels i anlæg og dels som løsfund (se 
fundliste).  
 
Det blev ikke skønnet nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser på stedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.V.2006 
Næstved Museum  Kim Christoffersen



Anlægsliste 
 
 
Grøft 1 
Muldlag 5-8 cm. Herunder opfyld til 
undergrund indeholdende recent byggemateriale, 
murbrokker, tegl og natursten angiveligt 
fra den tidligere gård. 
Undergrund: Brungult, meget leret undergrundssand. 
Ingen anlæg. 
 
Grøft 2 
A1 Nedgravning? 
Halvrundt anlæg ivestre profil 33x57cm, dybde op til 
9 cm. Fyld leret gråbrun muld. 
 
A2 Grube 
Ovalt anlæg 87x68 cm. Lidt diffust i dybden. Største 
dybde 27 cm. 
Fyld: Mørk gråbrun leret muld, partielt 
blandet med brungult leret undergrundssand. 
Fund af afslag. 
 
A3 Moderne rørføring 
Nedgravning på tværs af grøft, ca. 75 cm bred. 
Stumper af recent tegl og plasticrør. 
 
Grøft 3 
A4 Grube 
Rundagtigt anlæg 87x80 cm. Dybde 20 cm. 
Fyld: Gråbrunt, sandet muld, heterogent. 
 
Grøft 4 
A5 Nedgravning? 
Rundagtigt anlæg, ca. 80x80 cm i fladen. 
1/3 del af anlægget tegner skarpt mod 
undergrunden, resten er lidt diffust. 
Fyld: Gråbrun, sandet muld, heterogent. Der sås trækul 
i overfladen. 
 
Grøft 5 
A6 Kogestensgrube 
Rundt anlæg i næsten hele grøftens bredde, 

140x146 cm i fladen. 
I overfladen sås mange store runde sten  
15-20 cm i dameter. 
Fyld: Mørk, gråbrun, leret muld partielt blandet med 
brungult undergrundssand. I fyldet sortbrændte og 
ildskørnede sten i forskellig størrelse, op til ca. 15 cm i 
diameter. Der ses endvidere trækul og trækulsnister, 
keramiknister og lidt knogle (knogle hjemtaget). 
 
A7 Kogestensgrube 
Rundt anlæg 84x84 cm, dybde 40 cm. 
Fyld: Mørk, gråbrun til sortbrun, sandet og leret muld, 
heterogent. Mange skærver og store sten, skørbrændte 
og sortbrændte. Der sås endvidere trækulsstumper og i 
overfladen skørbrændte sten. 
 
A8 Natur 
Ovalt gulbrunt anlæg 55x80 cm. Dybde 22 cm. 
Fyld: Gulbrunt,heterogent sand/grus. 
Formentlig natur, forvitret sten? 
 
A9 Nedgravning? 
Aflangt anlæg, liggende nord/syd i grøften, 150x50 cm 
i fladen. Dybde 50 cm. Anlægget spidser til i vestre 
side, hvor det når største dybde. 
Fyld: Mørkt gråbrunt, leret og sandet muld, heterogent. 
Fund af et stk. ildpåvirket flint. 
 
A10 Nedgravning? 
Rundt anlæg 47x43 cm. Dybde 14 cm. 
Fyld: Mørkt, gråbrunt, leret og sandet muld, 
heterogent. 
 
A11 Stolpehul, skråtstillet stolpe? 
Ovalt anlæg 84x60 cm. Dybde 34 cm. 
Foran snittet stor sten 33x22x15 cm. 
I snittet aftegning, der kunne tolkes  som 
skråtstillet stolpe. Fyldet i aftegning var gråbrunt, leret 
og sandet muld. Øst her for et parti, hvor mulden er 
blandet med undergrundssand.

 



Fundliste 
 
 
x1    Grøft 2. Anlæg 2. 
        Flint: 1 groft afslag.  
 
x2    Grøft 5. Anlæg 6. 
        Flint: 1 groft afslag. 
 
x3    Grøft 5. Anlæg 6. 
        Dyreknogler: Fragmenterede stykker. 
 
x4   Grøft 5. Anlæg 9. 
       1 groft afslag: Ildpåvirket. 
 
x5   Grøft 4. Løsfund. 
       1 groft afslag. 
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