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Abstract

Kampagne: 02-02-2008

I baggården bag DiBa bank fremkom i alt ved den arkæologiske undersøgelse; 1 munkestensruin fra
renæssancen funderet på et kampestensfundament fra middelalderen, 1 vægforløb af munkesten fra renæssancen,
1 bronzestøberovn fra omkring år 1600, 5 rester efter kampestensfundamenter fra middelalderen og
renæssancen, 1 rester af delvist teglbygget ovnkonstruktioner af uvis type fra 1600/1700- tallet, 3 mulige
ovnkonstruktioner fra middelalderen eller renæssancen, 1 brønd fra 1500- 1600- tallet samt 236 forskellige
former for kulturlag strækkende sig tilbage fra vikingetiden og op til industrialismen. Kulturlagene varierede i
dybden fra 2- 4 m. Samlet kan det konkluderes at, området har været benyttet som købstad senest siden den
tidlige middelalder. Og der i kraft af ovnene på lokaliteten har været en form for pre-industri på grunden fra
senmiddelalderen og op gennem renæssancen. Desuden ser matrikelgrænserne ud til, at have ligget lidt forskudt
i middelalderen og renæssancen i forhold til i dag.

Undersøgelsens forhistorie

Kampagne: 02-02-2008

Forhistorie

Projektering
Næstved Museum blev opmærksom på, at der var planlagt etablering af en P-kælder i DiBa Banks baggård i
forbindelse med en overvågning dec. 2005/jan. 2006 ved boring til pillefundamenter mellem to af bankens andre
bygninger. I en foreløbig status over gravningen afsendt 5. januar 2006 blev det påpeget, at planlægges en P-
kælder på arealerne umiddelbart øst for det nuværende byggeareal, måtte der påregnes fremkomst af
substantielle kulturlevn, der vil kræve en egentlig udgravning forud for destruktion i forbindelse med
anlægsarbejdet. Museets havde derpå et møde med DiBa Bank 4. april 2006. På mødet blev bankens planer for P
-kælderen fremlagt, og museet underrettede om de arkæologiske interesser, der kunne forventes at være
omfattende i centrum af det middelalderlige Næstved, der er udpeget som Kulturarvsareal.

Der blev derpå opstillet et budget for totaludgravning af det berørte areal på kr. 6.782.827,50. Dette blev
forkastet af DiBa Bank i juli måned 2006, og bygherres planlægning med anlægsarbejdet gik ind i en
reviderende fase.

I oktober 2007 blev der udsendt en ny lokaplan for området, ”Lokalplan C1.1/17-1 for et område til centerformål
i bymidten, Næstved”. Denne blev vedtaget 10/12-2007. Forinden havde museet haft møder med bygherren d.
28/11-07 samt d. 10/12-07 vedr. et samarbejde i forbindelse med anlægsarbejderne. For at minimere de
arkæologiske udgifter havde bygherre opstillet et nyt projekt, hvor der ikke længere var tale om en nedgravet P-
kælder, men et P-hus i 3 etager, sat på fundamentspiller i gravede fundamentsgrøfter. Museumsloven forhindrer
ikke nedramning af pæle gennem kulturlag, ej heller i middelalderbyer med påviste kulturlag.

På trods af denne projekterede indskrænkning i jordarbejder måtte museet alligevel påpege behovet for
arkæologiske undersøgelser, og opstillede d. 5/12-07 et forundersøgelsesbudget på kr. 2.668.896,20 for hele
entreprisen. Ved møde med bygherre d. 15/1-08 blev også dette budget forkastet, og entreprisen atter ændret, for
at minimere de arkæologiske udgifter yderligere. P-huset blev nu minimeret til 2 etager, funderet på betonpiller,
med projekteret mindre gravearbejde. Dog skulle der stadig graves fundamentsrender, ligesom der skulle
nyanlægges og renoveres kloakering i gården.

Endelig skulle det faldefærdige baghus fra 1600-tallet nedrives, og tomten derunder jævnes. Museet måtte derfor
stadig påpege behovet for arkæologisk overvågning og undersøgelser, hvorfor bygherre ønskede opstilling af 3
separate budgetter for undersøgelse af baghustomt (felt 1), forundersøgelse/overvågning af kloakering (felt 2) og
forundersøgelse/overvågning af gravning af fundamentsrender (felt 3). Budget for felt 1: kr. 678.553,13. Budget
for felt 2: kr. 759.445,31. Budget for felt 3:kr. 548.884,37 i alt kr. 1.986.882,70. Budgetterne blev modstræbende
godkendt på møde med bygherre d. 21/1-08, hvorefter det arkæologiske arbejde i gården blev påbegyndt d. 22/1-
08.

Kulturhistorie
I forbindelse med fundamentsboringer i 2005, umiddelbart op til det kommende byggeareal, var der påtruffet
over 2m tykke kulturlag samt stenkonstruktioner (jf. NÆM 2005:152; KUAS 2003-2123-0824) ligesom der ved
en gravning i 1980 kun ca. 50m øst for (NÆM 1980:100) blev registreret op til 1,5 m tykke kulturlag, ligeledes
med bebyggelsesstrukturer. Langs Købmagergade, ved Kirkepladsen og Axeltorv er der gennem årene
registreret adskillige lokaliteter med kulturlag og bygningsrester fra middelalder og renæssance.  Det måtte anses
for sandsynligt, at tilsvarende forhold gjorde sig gældende på det kommende areal. Boreprøver fra den berørte
del viser kulturlag på mellem ca. 2-3m. Der var derfor risiko for at påtræffe blottede kulturlag i profilerne samt
fundamentsrester i kloakeringsgrøfterne og fundamentsgrøfterne, samt under baghustomten.

Kulturlagenes strukturer ville kunne belyse centrale forhold i den arkæologisk set dårligt belyste del af
middelalderbyen. Grundstykket ligger som nævnt, umiddelbart op til byens centrum omkring St. Peder Kirke og
det middelalderlige torv, der formentlig er det ældste, dokumenterede i Danmark (tilhører kongen indtil 1140).
En undersøgelse på arealet ville dermed formentlig kunne bidrage til at klarlægge bebyggelsesfaser og
omstruktureringer, i den tidlig-, høj- og senmiddelalderlige bystruktur.

Området udgør således formentlig et af de sidste uberørte arealer i Næstveds ”hjerte”, og et af de få steder, hvor
det ville være muligt at afdække et uforstyrret areal helt til undergrund. Derved kunne udgravningen få
afgørende betydning for forståelse af Næstveds tidligste bebyggelse fra sen jernalder/vikingetid.
Bebyggelsesspor fra denne periode er således hidtil kun belagt via mindre udgravninger, der ikke har tilladt at
drage videre konklusioner vedrørende bebyggelsens egentlige karakter.

Gravningen ved DiBa kunne vise sig at blive blandt Næstved Købstads hidtil vigtigste arkæologiske
undersøgelser overhovedet.
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Forhistorie

Projektering
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anlægsarbejdet. Museets havde derpå et møde med DiBa Bank 4. april 2006. På mødet blev bankens planer for P
-kælderen fremlagt, og museet underrettede om de arkæologiske interesser, der kunne forventes at være
omfattende i centrum af det middelalderlige Næstved, der er udpeget som Kulturarvsareal.

Der blev derpå opstillet et budget for totaludgravning af det berørte areal på kr. 6.782.827,50. Dette blev
forkastet af DiBa Bank i juli måned 2006, og bygherres planlægning med anlægsarbejdet gik ind i en
reviderende fase.
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i bymidten, Næstved”. Denne blev vedtaget 10/12-2007. Forinden havde museet haft møder med bygherren d.
28/11-07 samt d. 10/12-07 vedr. et samarbejde i forbindelse med anlægsarbejderne. For at minimere de
arkæologiske udgifter havde bygherre opstillet et nyt projekt, hvor der ikke længere var tale om en nedgravet P-
kælder, men et P-hus i 3 etager, sat på fundamentspiller i gravede fundamentsgrøfter. Museumsloven forhindrer
ikke nedramning af pæle gennem kulturlag, ej heller i middelalderbyer med påviste kulturlag.

På trods af denne projekterede indskrænkning i jordarbejder måtte museet alligevel påpege behovet for
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at minimere de arkæologiske udgifter yderligere. P-huset blev nu minimeret til 2 etager, funderet på betonpiller,
med projekteret mindre gravearbejde. Dog skulle der stadig graves fundamentsrender, ligesom der skulle
nyanlægges og renoveres kloakering i gården.

Endelig skulle det faldefærdige baghus fra 1600-tallet nedrives, og tomten derunder jævnes. Museet måtte derfor
stadig påpege behovet for arkæologisk overvågning og undersøgelser, hvorfor bygherre ønskede opstilling af 3
separate budgetter for undersøgelse af baghustomt (felt 1), forundersøgelse/overvågning af kloakering (felt 2) og
forundersøgelse/overvågning af gravning af fundamentsrender (felt 3). Budget for felt 1: kr. 678.553,13. Budget
for felt 2: kr. 759.445,31. Budget for felt 3:kr. 548.884,37 i alt kr. 1.986.882,70. Budgetterne blev modstræbende
godkendt på møde med bygherre d. 21/1-08, hvorefter det arkæologiske arbejde i gården blev påbegyndt d. 22/1-
08.

Kulturhistorie
I forbindelse med fundamentsboringer i 2005, umiddelbart op til det kommende byggeareal, var der påtruffet
over 2m tykke kulturlag samt stenkonstruktioner (jf. NÆM 2005:152; KUAS 2003-2123-0824) ligesom der ved
en gravning i 1980 kun ca. 50m øst for (NÆM 1980:100) blev registreret op til 1,5 m tykke kulturlag, ligeledes
med bebyggelsesstrukturer. Langs Købmagergade, ved Kirkepladsen og Axeltorv er der gennem årene
registreret adskillige lokaliteter med kulturlag og bygningsrester fra middelalder og renæssance.  Det måtte anses
for sandsynligt, at tilsvarende forhold gjorde sig gældende på det kommende areal. Boreprøver fra den berørte
del viser kulturlag på mellem ca. 2-3m. Der var derfor risiko for at påtræffe blottede kulturlag i profilerne samt
fundamentsrester i kloakeringsgrøfterne og fundamentsgrøfterne, samt under baghustomten.

Kulturlagenes strukturer ville kunne belyse centrale forhold i den arkæologisk set dårligt belyste del af
middelalderbyen. Grundstykket ligger som nævnt, umiddelbart op til byens centrum omkring St. Peder Kirke og
det middelalderlige torv, der formentlig er det ældste, dokumenterede i Danmark (tilhører kongen indtil 1140).
En undersøgelse på arealet ville dermed formentlig kunne bidrage til at klarlægge bebyggelsesfaser og
omstruktureringer, i den tidlig-, høj- og senmiddelalderlige bystruktur.

Området udgør således formentlig et af de sidste uberørte arealer i Næstveds ”hjerte”, og et af de få steder, hvor
det ville være muligt at afdække et uforstyrret areal helt til undergrund. Derved kunne udgravningen få
afgørende betydning for forståelse af Næstveds tidligste bebyggelse fra sen jernalder/vikingetid.
Bebyggelsesspor fra denne periode er således hidtil kun belagt via mindre udgravninger, der ikke har tilladt at
drage videre konklusioner vedrørende bebyggelsens egentlige karakter.

Gravningen ved DiBa kunne vise sig at blive blandt Næstved Købstads hidtil vigtigste arkæologiske
undersøgelser overhovedet.

Administrative data

Kampagne: 02-02-2008

Startdatoen var den 22/1- 08 og undersøgelsen på kloaktracéet sluttede den mandag d. 10/3- 08.

Udgravningens deltagere var arkæolog Peter Jönsson (21.01.2008 - 29.02.2008), arkæolog Frederik Larsson
(11.02.2008 - 19.03.2008), arkæolog Anna Månsson (04.03.2008 - 03.06.2008), arkæolog Sofie Ekstrand
(11.02.2008, arkæolog Kerstin Svensson (21.04.2008 - 14.05.2008),  arkæolog Susanne Outzen (22.01.2008 -
08.07.2008), student Søren Weidemann (27.02.2008) samt museets fotograf Jens Olsen. Daglige
udgravningsledere var arkæolog Petra Lundström (24.01.2008 - 09.07.2008) samt arkæolog Jeppe Ravn
(22.01.2008 - 03.06.2008)

Ansvarlig leder var museuminspektør Birgitte Borby Hansen.

Den arkæologiske arbejde blev udført for bygherren DiBa, den lokale bank.
Gravemaskinen blev stillet til rådighed af entreprenør Hans R. Jørgensen , HJR- Service,
og maskinen var en 18- tons gravmaskine på larvefødder. Gravemaskinen blev ført af Lindy.

Alt materiale vedr. gravningen opbevares på Næstved Museum under NÆM 2006:130.

Topografi, terræn og undergrund

Kampagne: 02-02-2008

De berørte matrikler 263, 264a, 271 og 272, Købmagergade 7 og 9 ligger i hjertet af den middelalderlige by,
Næstved. Og dermed var det forventeligt at man her kunne støde på kulturlag helt fra den tidligste bebyggelse i
byen.
Købmagergade er én af indfaldsvejene mod Sct. Peders Kirke, der ligger ganske kort fra de berørte matrikler.
Sct. Peders Kirke omtales tidligst i 1135, men kan have eksisteret længe forinden. 1140 omtales byens torv nord
for kirken. Købmagergade og Sct. Peders Kirkeplads har senest i senmiddelalderen været bebyget med ikke så få
stenhuse, der dels kendes fra skriftlige kilder og dels hastige og ikke særlig veldokumenterede nødudravninger i
1960erne samt ikke mindst ved endnu stående bygninger; heriblandt boderne og det middelalderlige rådhus.
Senest er ved udgravning i Kompagnistræde/Købmagergade (NÆM 2008:104) fundet en rest af en
munkestensbygning , der ikke har kunnet dateres nærmere.

Matriklerne placerer sig som nævnt imod Købmagergade. Længere mod syd lå i middelalderen byens
havnekvarter ned mod Susåen. Overfor Købmagergade 7 ligger Kompagnistrædet, der går ned mod og ender ved
Susåen, hvor der ved tidligere arkæologiske udgravninger (NÆM 1998: 113 Susåen) er fundet kraftige
bolværker fra 1400-tallets havnefront.
Kompagnihuset (opført i slutningen af 1400-tallet) ligger ud til selve Kompagnistræde og en række
arkæologiske undersøgelser i området blandt andet af Mogens Tuesens Badstue (opført i slutningen af 1400-
tallet) har klarlagt visse dele af de middelalderlige matrikler i området. Således er der ikke tvivl om at
Kompagnistrædet er et middelalderligt vejforløb og af største arkæologiske interesse. Det samme gælder for
Købmagergade. Nordvest for de berørte matrikler lå i middelalderen gråbrødreklostret.
Der er ikke tidligere foretaget udgravninger i baggårdene i dette kvarter mellem Torvestræde og Købmagergade.

Dokumentation for boreprøver udleveret af bygherren, viser kulturlag på mellem 2-3 m (enkelte steder lidt mere)
med fald mod Købmagergade. Intet sted nåede udgravningerne undergrund - langt de fleste steder nåedes
formentlig ikke længere ned end til og med renæssance-lag.
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Matriklerne placerer sig som nævnt imod Købmagergade. Længere mod syd lå i middelalderen byens
havnekvarter ned mod Susåen. Overfor Købmagergade 7 ligger Kompagnistrædet, der går ned mod og ender ved
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Der er ikke tidligere foretaget udgravninger i baggårdene i dette kvarter mellem Torvestræde og Købmagergade.
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Målesystem

Kampagne: 02-02-2008

Horisontalt:
Målesystemet var et lokalt udsat, der blev oprettet af Landmålergården i system DVR 90 Sjælland. Plantegning
over målesystemet findes på T37, hvor hver enkelt profiltegning også er markeret.
Ved opmåling er der normalt tegnet i 1:20 og der er benyttet målebånd og tommestokke i opmålingen.
Det anslås at der er en estimeret fejlmåling på 1- 12 cm.

Vertikalt:
Koter blev ligeledes opmålt i system DVR 90 Sjælland, og dette ligge 7 cm under DNN (Dansk normal nul). På
samtlige tegninger er koten angivet direkte i system DVR 90.
Det anslås at koterne har en estimeret fejlmåling på 0,1- 1 cm.

Øvrige data

Kampagne: 02-02-2008

Vejrforholdene var efter årstiden relativt gode, og der var stort set ikke vejrlig under udgravningen.

Udgravningsmetode

Kampagne: 02-02-2008

Overordnede prøvede museets arkæologer at tilpasse, deres forløb efter bygherrens ønsker. Hvilket betyder, at
man gik først i gang med at udgrave til kloak, for derefter at registrere når der fremkom fund og anlæg af
arkæologisk interesse.
Der blev således først åbnet med gravemaskine og dernæst blev der brugt skovl og graveske.
Typisk var de lokaliteter, hvor kloakken skulle ligge tidligere opgravet og her blev alene profilerne registreret.

Allerede inden udgravningen startede blev det besluttet at anlæg i Felt skulle have  nr. A2000- A2999.

Det har været et bevidst valg at udgrave stratigrafisk, men ikke i single kontekst, på nær i grøft II hvor der var
bevaret regulære kulturlag i fladen.

Dateringer blev hovedsaligt foretaget ud fra keramikfund samt fund af kridtpiber.
I dele af Grøft III (T2019, T2020, T2021) kom der ingen genstandsfund og derfor blev dateringen her,
udelukkende baseret på stratigrafiske iagttagelser.

I den nordligste del af kloakforløbet, Grøft I, blev der på størstedelen af forløbet gravet en 30- 40 cm. bred
rende. På grund af den samle rende var det ikke muligt at fortage en registrering i størstedelen af Grøfts I’s
forløb.
I Grøft II startede man som det første i den sydligste enden af denne grøft, hvor arbejdes dybden kom hurtigt
kom op på 3- 4 m. Her forsatte man mod nord og der kom hurtigt vigtige kulturhistoriske anlæg bl.a. bygning
A2009 og ovn A2056, hvorfor dette blev udgravet omhyggeligt. Anlægsarbejdet startede derfor i overgangen
mellem Grøft I og Grøft II også her fremkom massive kulturlag, hvorfor anlægsarbejdet blev stoppet. Det blev
beslutte at denne del skulle udgraves stratigrafisk med skovl og ske.
Grøft I der er den sydligste del af kloakudgravningen nemlig det forløb ned mod poten. Her blev der
hovedsagligt udgravet i allerede eksisterende kloaktracéer. Derfor blev der alene registreret profiler i denne del
af udgravningen.

Registreringen er udfra det system som blev udviklet på den store på den store Ribe udgravning i 1999. Alle lag
og anlæg har fået et A- nr.

A nr. er valgt ud fra at Diba udgravningens felter således at Felt 1 hedder Anr. A1- A1999, Flet 2 A2000- A2999
og Felt 3 A3000- 3999.

Når et anlæg blev erkendt, så som med ovn A2056 beholder anlægget sit oprindelige A nr. Derfor er A 2056
både dele af en ovnkappe og betegnelsen for hele ovn anlægget. Anlæg A2009 er således både dele af ruinens
fladebeskrivelse og en samlet betegnelse for hele bygningen.
Denne inddeling skyldes den meget pressede tid ved registreringsarbejdet.

Ved indskrivningen af udgravningsdata er benyttet MUD (Musernes Udgravningsdata) som noget nyt på
Næstved Museum. MUD-basen er tydeligt udviklet til forhistoriske udgravninger og bestemt ikke udviklet til
brug for Ribe 1999 systemet, hvilket har besværliggjort helheden i dokumentationen.

Som et bevidst valg, er samtlige af de naturvidenskabelige midler benyttet på at analysere bronzestøber ovnen A
2056, fordi en sådanne ovn er unik i en danske sammenhæng.
Der blev udtaget makrofossilprøver og jordprøver men ingen af disse er sendt til analyse.

4/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn
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man gik først i gang med at udgrave til kloak, for derefter at registrere når der fremkom fund og anlæg af
arkæologisk interesse.
Der blev således først åbnet med gravemaskine og dernæst blev der brugt skovl og graveske.
Typisk var de lokaliteter, hvor kloakken skulle ligge tidligere opgravet og her blev alene profilerne registreret.

Allerede inden udgravningen startede blev det besluttet at anlæg i Felt skulle have  nr. A2000- A2999.

Det har været et bevidst valg at udgrave stratigrafisk, men ikke i single kontekst, på nær i grøft II hvor der var
bevaret regulære kulturlag i fladen.

Dateringer blev hovedsaligt foretaget ud fra keramikfund samt fund af kridtpiber.
I dele af Grøft III (T2019, T2020, T2021) kom der ingen genstandsfund og derfor blev dateringen her,
udelukkende baseret på stratigrafiske iagttagelser.

I den nordligste del af kloakforløbet, Grøft I, blev der på størstedelen af forløbet gravet en 30- 40 cm. bred
rende. På grund af den samle rende var det ikke muligt at fortage en registrering i størstedelen af Grøfts I’s
forløb.
I Grøft II startede man som det første i den sydligste enden af denne grøft, hvor arbejdes dybden kom hurtigt
kom op på 3- 4 m. Her forsatte man mod nord og der kom hurtigt vigtige kulturhistoriske anlæg bl.a. bygning
A2009 og ovn A2056, hvorfor dette blev udgravet omhyggeligt. Anlægsarbejdet startede derfor i overgangen
mellem Grøft I og Grøft II også her fremkom massive kulturlag, hvorfor anlægsarbejdet blev stoppet. Det blev
beslutte at denne del skulle udgraves stratigrafisk med skovl og ske.
Grøft I der er den sydligste del af kloakudgravningen nemlig det forløb ned mod poten. Her blev der
hovedsagligt udgravet i allerede eksisterende kloaktracéer. Derfor blev der alene registreret profiler i denne del
af udgravningen.

Registreringen er udfra det system som blev udviklet på den store på den store Ribe udgravning i 1999. Alle lag
og anlæg har fået et A- nr.

A nr. er valgt ud fra at Diba udgravningens felter således at Felt 1 hedder Anr. A1- A1999, Flet 2 A2000- A2999
og Felt 3 A3000- 3999.

Når et anlæg blev erkendt, så som med ovn A2056 beholder anlægget sit oprindelige A nr. Derfor er A 2056
både dele af en ovnkappe og betegnelsen for hele ovn anlægget. Anlæg A2009 er således både dele af ruinens
fladebeskrivelse og en samlet betegnelse for hele bygningen.
Denne inddeling skyldes den meget pressede tid ved registreringsarbejdet.

Ved indskrivningen af udgravningsdata er benyttet MUD (Musernes Udgravningsdata) som noget nyt på
Næstved Museum. MUD-basen er tydeligt udviklet til forhistoriske udgravninger og bestemt ikke udviklet til
brug for Ribe 1999 systemet, hvilket har besværliggjort helheden i dokumentationen.

Som et bevidst valg, er samtlige af de naturvidenskabelige midler benyttet på at analysere bronzestøber ovnen A
2056, fordi en sådanne ovn er unik i en danske sammenhæng.
Der blev udtaget makrofossilprøver og jordprøver men ingen af disse er sendt til analyse.

Undersøgelsens resultater

Kampagne: 02-02-2008

Det udgravede område, der ugjorde Felt 2 bestod af ca. 90 meter kloakgrøfter og vurderes at strække sig over ca.
80 kvadratmeter. Samlet udgøre kloaktracéet lidt under 10 % af det samlede areal i DiBa baggården.

I alt fremkom ved den arkæologiske undersøgelse 1 munkestensruin fra renæssancen funderet på et
kampestensfundament fra middelalderen, 1 vægforløb af munkesten fra renæssancen, 1 bronzestøberovn fra
omkring år 1600, 5 rester efter kampestensfundamenter fra middelalderen og renæssancen, 1 rester af delvist
teglbygget ovnkonstruktioner af uvis type fra 1600/1700- tallet, 3 mulige ovnkonstruktioner fra middelalderen
eller renæssancen, 1 brønd fra 1500- 1600- tallet samt 236 forskellige former for kulturlag strækkende sig
tilbage fra vikingetiden og op til industrialismen.

Udgravningen af kloaktracéet blev inddelt i 3 følgende grøfter startende fra Nord:

Grøft I:
I den nordligste del af kloakforløbet, Grøft I, blev der på størstedelen af forløbet gravet en 40 cm. bred rende.
Arbejdesdybden var mellem 0,6- 1,4 m, mod nord faldende i terræn over Grøft I’s udstræning. På grund af det
smalle forløb var det ikke muligt at arbejde i tracéet. Der blev dog opserveret kulturlag fra og med ca. 1 m.
dybde.

Grøft II:
Udgravningen af DiBa grunden startede i den sydlige ende af Grøft II.
Grøft II udgjorde den midterste del af kloaktracéet og strakte sig fra ca. indgangen ved baggården ud for DiBa
bank til den nordligste væg ved nedkørselen til p- kælderen under Købmagergade nr. 3- 5.

I grøftens norden blev fundet kampestensfundament A2038 med det tilhørende murværk A2040, strækkende sig
over et areal på ca. 2 m (koordinat x102,5 y127,5 til x103,3 y129); det var sandsynligvis orienteret i et nord-
sydligt forløb. Netop ved denne del af Grøft I, var entreprenøren nød til, at give grøften en hvis brede på grund
af et betonfundament, der lå hen over A2040 og 2038. Anlæggene ligger fra kote 10,2 og ned i en dybde af 9,3
m over daglig vande og under disse fortsatte kulturlagene, men da anlægget ikke skulle dybere end ca. i kote 9 m
blev der ikke gravet til undergrunden. Konstruktionen A2040 var et brokke- og nedbrydningslag af munkesten,
hvori der synes at være sammenhængende murværk af munkesten, det var dog ikke muligt at se nogle forbandt i
stenene. Blandt laget fandtes en del keramik og kridtpiber fra omkring år 1600. A2038 var et
kampestensfundament hvor stenene havde en diameter på 30- 40 cm. Delvist mellem kampestenene A2038 og
nedbrydningslaget A2040 lå kulturlag A2039. Dette lag indeholdt en hel del middelalderkeramik
(X2042,X2043,X2057,X2058,X2059,X2060), hvilket indikere, at man har bygget bygningen A2040 over på et
ældre kampestensfundament (A2038).

Syd for A2038 & A2040 lå et betonfundament, som entreprenøren i første omgang mente at være nødsaget til at
grave sig under. Derfor var der planlagt en arbejdsdybde på ca. 2 m. Da der fremkom kulturlag her i ca. 50 cm.
dybde, blev anlægsarbejdet standset. Kulturlagene blev udgravet med graveske og skovl i området mellem
betonbalken og munkestensmurværk A2269.
De udgravede lag var alle fra 1600- 1700- tallet og indeholdt genstandfund fra denne tid. Det drejer sig primært
om lagene A2057, A2067, A2072, A2076, A2172, A2198, A2199, A2200, A2201, A2202, A2208, A2269 samt
lag A2282.

Murforløb A2269 var en Øst- vest orienteret munkestensmur med en brede på 24- 26 cm (koordinat x99,5 y120)
(se tegning T33) og den ligger ca. 80 cm under nuværende gadeplan. Bygningen synes, at være opført i
krydsskifte, men det er ikke mulig at fastslå med sikkerhed. I alt var de frilagt op til 44 cm vertikalt og der blev
ikke set fundamentssten i denne dybde. Bygningen A2269 har med sikkerhed haft en funktionstid omkring år
1600, men det er ikke muligt at datere opførelsen af muren.
Muren har retning mod A 2009 og der kan derfor meget vel være tale om en og samme bygning.

I forlængelse af murforløb A2269 lå mod syd et ca. 20 cm bredt mørtel- eller brokkelag A2075, der meget vel
kan være byggeaffald fra bygningen. Syd for A2075 lå kulturlag A2115.
I forlængelse af A2215 i den sylige del af Grøft III’s område der hvor udgravningsfeltet er bredest, ligger ovn
A2051/A2056.
Mod henholdsvis vest og mod nord var anlægget A2051/A2056 forstyrret af kabel og kloakgrøfter fra nyere tid.
Ovnen blev erkendt da museets arkæologer påbegyndte at afgrave rester af den sammenstyrtede ovnkappen, der
udgøres laget A2051. Laget var et gul- orange tykt leret fyld, der var meget ildpåvirket med en tykkelse på 8- 10
cm. Under dette fyld lå kulturlag A2053& A2054, der var et mørkt og gråligt lag, som var meget ildpåvirket og
indeholdt mange trækul. I den sydlige enden af lagene A2053 & A2054 lå en række af ildskørnet og sodet
teglsten, der tolkes som kanten af ovnen.
Under disse lag lå kulturlag A2056. Dette var gul- orange brændt ler spættet med trækul. Laget tolkes som et
ovngulv.
Generelt fandtes der store mængder kobberslagger i DiBa gården, bl.a. i det lag som i Felt 2 betegnes A2001.
Laget kan genfindes i Felt 3 under betegnelsen A3???. Derfor kan det fastslås, at anlægget havde en stor
udbredelse og sandsynligt er et ret omfattende pre- industrianlæg.
Anlægget har uden tvivl haft en relation, og er nogle lunde samtidigt med murværket A2269 samt bygning
A2209. Om ovnkonstruktionen har været inde eller uden for bygningen, er ikke helt til at afgøre.
I kulturlagene ved anlægget blev der fundet løse bronzeslagger og fragmenter fra ovnkappen med bronzenister
og dele af støbeforme (X2052). Desuden blev der også fundet keramik fra omkring år 1600 i de omtalte lag.
Derfor er må der her være  tale om en bronzestøber eller kandestøber ovn fra renæssancen. En sådanne er ikke
tidligere fundet i Danmark.
Størstedelen af anlægget ligger i dag indparket i fiberdug samt sand, da bygherren under undersøgelsen valgte at
ændre anlægsarbejdet fuldstændigt. Derfor er dele af anlægget bevaret for eftertiden.

Vest for ovnkonstruktionen findes munkestensruinen A2009. Bygningen måler i plan 1,8 m i nord- sydlig
retning, og 0,96 i øst- vestlig retning. På bygningen findes rester af et vinkelformet nord- sydligt vægforløb med
en bredte på  32 cm. og et øst- vestligt vægforløb med en brede på mindst 40 cm.  mellem de to murforløb ligger
rester af et nedbrydningslag.
Sydsiden af A2009 var tydeligvis afhugget. Afhugningen af munkestensmuren synes, at være sket i forbindelse
med en nyere tids ledningsgrøft, det kan dog delvist også være sket i forbindelse med, at A2009 engang i nyere
tid er plyndret som byggemateriale.
På sydsiden var en rest af puds fra en oppudset væg (A2278), men der kan ikke siges noget om at der er tale om
indvendig eller udvendig oppudsning.
Fundamentstenene under A2209 bestod af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. (A2270, A2275 & A2280).
Oven på disse lå rester af et bygge- og nedbrydningslag, og over dette lå et tyndt kulturlag (A2272). Disse
forhold peger på, at man engang i høj- eller senmiddelalderen har opført et hus med kampestensfundament.
Senere opføre man i renæssancen en ny bygning A2009 oven på det gamle fundament. Yderligere ser det ud til,
at bygningen har været noget større end hvad der i første omgang blev erkendt, idet der er rester af
fundamentsten der forsætter mod syd (A2280).
Bygningen A2009 kan have ligget ud til munkestensmur A2269, da muren (i profilen kaldes den A2274) synes
at have været afhugget i det østlige hjørne. Bygningen synes at have rester fra gulvbelægningen i form af et
stabiliserings sand (A2272), som der kan evt. have været belagt med gulvklinker.
Sammenfattende om bygning A2209 kan det konkluderes, at bygningen er opført engang i renæssancen.
Bygningen har haft relativt tynde vægge med en brede på 30- 40 cm. og derfor er der tale om en relativt mindre
munkestensbygning. Udstrækningen kendes ikke med sikkerhed, men bygningen kan meget vel hænge samme
med murværk A2269. Hvis denne tese er korrekt er der tale om en bygning med et indvendigt mål på knap 4,5
meter.
Fundamentet under bygningen består af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. Disse stammer sandsynligt
fra en ældre middelalderbygning i tegl.
Ruinen A2009 blev i slutningen af undersøgelsen indparket i sand og fiberdug. Den ligger dermed beskyttet til
kommende arkæologiske undersøgelser!

I den sydligste del af Grøft II fremkom, rester af et kampestensfundament A2004. Stene var nedgravet i et
højmiddelalderligt kulturlag (A2003), der kan dateres til 1300- tallet. Fundamentstenene så ud til at være
orienteret i en øst- vestlig retning.

I kanten mellem den sydligste del af Grøft II ved kanten op til Grøft  III ud for indkørslen til p-kælderen i
Købmagergade nr. 3- 5 fremkom en fyldet fra en brønd. Brønden blev registreret i en dybde af 3,8 m (T2003),
og benævnes i dokumentationsmaterialet som ”Dybet”. Anlægget var tydeligt nedgravet mod vest og havde en
diameter på 80 cm. Omkring en fjerdel af anlægget var frilagt. Fyldet var en gang typisk ”snasket” brøndfyld
A2033, A2035& A2036, og anlægget blev registret i fladen. Brønden var i brug til omkring år 1600, hvilket kan
ses ud fra keramikken i fyldet, X2036,X2037,X2038,X2039,X2040,X2041. Arbejdsdybden besværliggjorde en
hel del registreringen af anlægget.
I forbindelse med nedgravningen til kampestensfundamentet A2004 og brønden A2033, blev de meget massive
kulturlag gennemgravet med gravemaskine. Opgravningen skete i kulturlag der typisk tidligere havde opgravet
til kloakledninger. Lagene benævnes A2001- A2037 og fandtes ned i 2,5- 3m dybde.

Grøft III:
I denne del af kloakledningen blev der alene registret profiler. Mange af de af de opsavede kulturlag var ikke
mulige at datere og der var forbløffende få genstandsfund i lagene. Derfor gennemgås disse ikke heri afsnittet,
men generelt kan det siges at kulturlagene var ca. 2- 2,5 m. tykke.
I den nordligste del af Grøft III, var den vestlige profil helt forstyrret af moderne ledningsførelse og den østlige
var relativt  forstyrret som det ses på T2018.

I forløbet syd for T2018 ved koordinat x97 - y111 til x97 - y105 var der intakte kulturlag. Disse lag var så godt
som uden genstandsfund, hvorfor dateringerne er noget usikre. I nordprofilen fremkom rester af
kampestensfundament A2253, som ses på T2021. Fundamentet bestod af tre kampesten med en diameter på 20
cm. På stenene var der rester brokker fra munkesten. Konstruktionen kan dateres stratigrafisk til middelalderen.
Området mellem koordinat x97 - y105 og x97 – y100 blev ikke undersøgt arkæologisk grundet af at
entreprenøren ønskede, at opfylde tracéet så trafikken kunne komme ud ad porten i gården. Da hullet skulle
genåbnes, havde kulturarvsstyrelsen stoppet en yderligere undersøgelse af lokaliteten.

I området inde porten ved koordinat x96,5 - y100 og x 96,5 - y93 fandtes delvist bevaret kulturlag i vestprofilen,
disse ses på T2024, samt velbevaret kulturlag i østprofilen over en 7 m. strækning, som kan ses på T2025 og
T2028.
Her fandtes rester af en grundmuret teglmur A2134 og kampestensfundament A2112, målende vertikalt ca. 30
cm. og horisontalt 50 cm. Cirka 1,5 m. syd for denne munkestensvæg lå rester af en ovnkonstruktion 2143.
Denne ovn havde teglgulv A2143, med en diameter på 60 cm. og var meget sortsvedet og med teglsten, der var
ekstremt hårdt brændt. I forlængelse op mellem mur A2134  og oven A2143, lå et gulvlag af ler A2141. Ud fra
dette gulv kan man se, at der er en direkte sammenhæng mellem bygningens væg og ovnen. Syd for ovngulvet lå
flere udrømnings- og affaldslag, der tydeligt var fra ovn A2143. Bygningen og ovnen kan dateres til 1600- 1700-
tallet.
Umiddelbart under ovnen og bygningen lå mindst tre ældre ovnkonstrutioner A2140, A2190 og A2192, alle med
en diameter på 40- 50 cm. Disse ovnfaser kan dateres til renæssancen.
Man kan ud fra disse ovnanlæg længst oppe mod DiBa gårdens port konkludere, at der er været en kontinuitet på
samme lokalitet i brugen af ovne igenne
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Det udgravede område, der ugjorde Felt 2 bestod af ca. 90 meter kloakgrøfter og vurderes at strække sig over ca.
80 kvadratmeter. Samlet udgøre kloaktracéet lidt under 10 % af det samlede areal i DiBa baggården.

I alt fremkom ved den arkæologiske undersøgelse 1 munkestensruin fra renæssancen funderet på et
kampestensfundament fra middelalderen, 1 vægforløb af munkesten fra renæssancen, 1 bronzestøberovn fra
omkring år 1600, 5 rester efter kampestensfundamenter fra middelalderen og renæssancen, 1 rester af delvist
teglbygget ovnkonstruktioner af uvis type fra 1600/1700- tallet, 3 mulige ovnkonstruktioner fra middelalderen
eller renæssancen, 1 brønd fra 1500- 1600- tallet samt 236 forskellige former for kulturlag strækkende sig
tilbage fra vikingetiden og op til industrialismen.

Udgravningen af kloaktracéet blev inddelt i 3 følgende grøfter startende fra Nord:

Grøft I:
I den nordligste del af kloakforløbet, Grøft I, blev der på størstedelen af forløbet gravet en 40 cm. bred rende.
Arbejdesdybden var mellem 0,6- 1,4 m, mod nord faldende i terræn over Grøft I’s udstræning. På grund af det
smalle forløb var det ikke muligt at arbejde i tracéet. Der blev dog opserveret kulturlag fra og med ca. 1 m.
dybde.

Grøft II:
Udgravningen af DiBa grunden startede i den sydlige ende af Grøft II.
Grøft II udgjorde den midterste del af kloaktracéet og strakte sig fra ca. indgangen ved baggården ud for DiBa
bank til den nordligste væg ved nedkørselen til p- kælderen under Købmagergade nr. 3- 5.

I grøftens norden blev fundet kampestensfundament A2038 med det tilhørende murværk A2040, strækkende sig
over et areal på ca. 2 m (koordinat x102,5 y127,5 til x103,3 y129); det var sandsynligvis orienteret i et nord-
sydligt forløb. Netop ved denne del af Grøft I, var entreprenøren nød til, at give grøften en hvis brede på grund
af et betonfundament, der lå hen over A2040 og 2038. Anlæggene ligger fra kote 10,2 og ned i en dybde af 9,3
m over daglig vande og under disse fortsatte kulturlagene, men da anlægget ikke skulle dybere end ca. i kote 9 m
blev der ikke gravet til undergrunden. Konstruktionen A2040 var et brokke- og nedbrydningslag af munkesten,
hvori der synes at være sammenhængende murværk af munkesten, det var dog ikke muligt at se nogle forbandt i
stenene. Blandt laget fandtes en del keramik og kridtpiber fra omkring år 1600. A2038 var et
kampestensfundament hvor stenene havde en diameter på 30- 40 cm. Delvist mellem kampestenene A2038 og
nedbrydningslaget A2040 lå kulturlag A2039. Dette lag indeholdt en hel del middelalderkeramik
(X2042,X2043,X2057,X2058,X2059,X2060), hvilket indikere, at man har bygget bygningen A2040 over på et
ældre kampestensfundament (A2038).

Syd for A2038 & A2040 lå et betonfundament, som entreprenøren i første omgang mente at være nødsaget til at
grave sig under. Derfor var der planlagt en arbejdsdybde på ca. 2 m. Da der fremkom kulturlag her i ca. 50 cm.
dybde, blev anlægsarbejdet standset. Kulturlagene blev udgravet med graveske og skovl i området mellem
betonbalken og munkestensmurværk A2269.
De udgravede lag var alle fra 1600- 1700- tallet og indeholdt genstandfund fra denne tid. Det drejer sig primært
om lagene A2057, A2067, A2072, A2076, A2172, A2198, A2199, A2200, A2201, A2202, A2208, A2269 samt
lag A2282.

Murforløb A2269 var en Øst- vest orienteret munkestensmur med en brede på 24- 26 cm (koordinat x99,5 y120)
(se tegning T33) og den ligger ca. 80 cm under nuværende gadeplan. Bygningen synes, at være opført i
krydsskifte, men det er ikke mulig at fastslå med sikkerhed. I alt var de frilagt op til 44 cm vertikalt og der blev
ikke set fundamentssten i denne dybde. Bygningen A2269 har med sikkerhed haft en funktionstid omkring år
1600, men det er ikke muligt at datere opførelsen af muren.
Muren har retning mod A 2009 og der kan derfor meget vel være tale om en og samme bygning.

I forlængelse af murforløb A2269 lå mod syd et ca. 20 cm bredt mørtel- eller brokkelag A2075, der meget vel
kan være byggeaffald fra bygningen. Syd for A2075 lå kulturlag A2115.
I forlængelse af A2215 i den sylige del af Grøft III’s område der hvor udgravningsfeltet er bredest, ligger ovn
A2051/A2056.
Mod henholdsvis vest og mod nord var anlægget A2051/A2056 forstyrret af kabel og kloakgrøfter fra nyere tid.
Ovnen blev erkendt da museets arkæologer påbegyndte at afgrave rester af den sammenstyrtede ovnkappen, der
udgøres laget A2051. Laget var et gul- orange tykt leret fyld, der var meget ildpåvirket med en tykkelse på 8- 10
cm. Under dette fyld lå kulturlag A2053& A2054, der var et mørkt og gråligt lag, som var meget ildpåvirket og
indeholdt mange trækul. I den sydlige enden af lagene A2053 & A2054 lå en række af ildskørnet og sodet
teglsten, der tolkes som kanten af ovnen.
Under disse lag lå kulturlag A2056. Dette var gul- orange brændt ler spættet med trækul. Laget tolkes som et
ovngulv.
Generelt fandtes der store mængder kobberslagger i DiBa gården, bl.a. i det lag som i Felt 2 betegnes A2001.
Laget kan genfindes i Felt 3 under betegnelsen A3???. Derfor kan det fastslås, at anlægget havde en stor
udbredelse og sandsynligt er et ret omfattende pre- industrianlæg.
Anlægget har uden tvivl haft en relation, og er nogle lunde samtidigt med murværket A2269 samt bygning
A2209. Om ovnkonstruktionen har været inde eller uden for bygningen, er ikke helt til at afgøre.
I kulturlagene ved anlægget blev der fundet løse bronzeslagger og fragmenter fra ovnkappen med bronzenister
og dele af støbeforme (X2052). Desuden blev der også fundet keramik fra omkring år 1600 i de omtalte lag.
Derfor er må der her være  tale om en bronzestøber eller kandestøber ovn fra renæssancen. En sådanne er ikke
tidligere fundet i Danmark.
Størstedelen af anlægget ligger i dag indparket i fiberdug samt sand, da bygherren under undersøgelsen valgte at
ændre anlægsarbejdet fuldstændigt. Derfor er dele af anlægget bevaret for eftertiden.

Vest for ovnkonstruktionen findes munkestensruinen A2009. Bygningen måler i plan 1,8 m i nord- sydlig
retning, og 0,96 i øst- vestlig retning. På bygningen findes rester af et vinkelformet nord- sydligt vægforløb med
en bredte på  32 cm. og et øst- vestligt vægforløb med en brede på mindst 40 cm.  mellem de to murforløb ligger
rester af et nedbrydningslag.
Sydsiden af A2009 var tydeligvis afhugget. Afhugningen af munkestensmuren synes, at være sket i forbindelse
med en nyere tids ledningsgrøft, det kan dog delvist også være sket i forbindelse med, at A2009 engang i nyere
tid er plyndret som byggemateriale.
På sydsiden var en rest af puds fra en oppudset væg (A2278), men der kan ikke siges noget om at der er tale om
indvendig eller udvendig oppudsning.
Fundamentstenene under A2209 bestod af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. (A2270, A2275 & A2280).
Oven på disse lå rester af et bygge- og nedbrydningslag, og over dette lå et tyndt kulturlag (A2272). Disse
forhold peger på, at man engang i høj- eller senmiddelalderen har opført et hus med kampestensfundament.
Senere opføre man i renæssancen en ny bygning A2009 oven på det gamle fundament. Yderligere ser det ud til,
at bygningen har været noget større end hvad der i første omgang blev erkendt, idet der er rester af
fundamentsten der forsætter mod syd (A2280).
Bygningen A2009 kan have ligget ud til munkestensmur A2269, da muren (i profilen kaldes den A2274) synes
at have været afhugget i det østlige hjørne. Bygningen synes at have rester fra gulvbelægningen i form af et
stabiliserings sand (A2272), som der kan evt. have været belagt med gulvklinker.
Sammenfattende om bygning A2209 kan det konkluderes, at bygningen er opført engang i renæssancen.
Bygningen har haft relativt tynde vægge med en brede på 30- 40 cm. og derfor er der tale om en relativt mindre
munkestensbygning. Udstrækningen kendes ikke med sikkerhed, men bygningen kan meget vel hænge samme
med murværk A2269. Hvis denne tese er korrekt er der tale om en bygning med et indvendigt mål på knap 4,5
meter.
Fundamentet under bygningen består af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. Disse stammer sandsynligt
fra en ældre middelalderbygning i tegl.
Ruinen A2009 blev i slutningen af undersøgelsen indparket i sand og fiberdug. Den ligger dermed beskyttet til
kommende arkæologiske undersøgelser!

I den sydligste del af Grøft II fremkom, rester af et kampestensfundament A2004. Stene var nedgravet i et
højmiddelalderligt kulturlag (A2003), der kan dateres til 1300- tallet. Fundamentstenene så ud til at være
orienteret i en øst- vestlig retning.

I kanten mellem den sydligste del af Grøft II ved kanten op til Grøft  III ud for indkørslen til p-kælderen i
Købmagergade nr. 3- 5 fremkom en fyldet fra en brønd. Brønden blev registreret i en dybde af 3,8 m (T2003),
og benævnes i dokumentationsmaterialet som ”Dybet”. Anlægget var tydeligt nedgravet mod vest og havde en
diameter på 80 cm. Omkring en fjerdel af anlægget var frilagt. Fyldet var en gang typisk ”snasket” brøndfyld
A2033, A2035& A2036, og anlægget blev registret i fladen. Brønden var i brug til omkring år 1600, hvilket kan
ses ud fra keramikken i fyldet, X2036,X2037,X2038,X2039,X2040,X2041. Arbejdsdybden besværliggjorde en
hel del registreringen af anlægget.
I forbindelse med nedgravningen til kampestensfundamentet A2004 og brønden A2033, blev de meget massive
kulturlag gennemgravet med gravemaskine. Opgravningen skete i kulturlag der typisk tidligere havde opgravet
til kloakledninger. Lagene benævnes A2001- A2037 og fandtes ned i 2,5- 3m dybde.

Grøft III:
I denne del af kloakledningen blev der alene registret profiler. Mange af de af de opsavede kulturlag var ikke
mulige at datere og der var forbløffende få genstandsfund i lagene. Derfor gennemgås disse ikke heri afsnittet,
men generelt kan det siges at kulturlagene var ca. 2- 2,5 m. tykke.
I den nordligste del af Grøft III, var den vestlige profil helt forstyrret af moderne ledningsførelse og den østlige
var relativt  forstyrret som det ses på T2018.

I forløbet syd for T2018 ved koordinat x97 - y111 til x97 - y105 var der intakte kulturlag. Disse lag var så godt
som uden genstandsfund, hvorfor dateringerne er noget usikre. I nordprofilen fremkom rester af
kampestensfundament A2253, som ses på T2021. Fundamentet bestod af tre kampesten med en diameter på 20
cm. På stenene var der rester brokker fra munkesten. Konstruktionen kan dateres stratigrafisk til middelalderen.
Området mellem koordinat x97 - y105 og x97 – y100 blev ikke undersøgt arkæologisk grundet af at
entreprenøren ønskede, at opfylde tracéet så trafikken kunne komme ud ad porten i gården. Da hullet skulle
genåbnes, havde kulturarvsstyrelsen stoppet en yderligere undersøgelse af lokaliteten.

I området inde porten ved koordinat x96,5 - y100 og x 96,5 - y93 fandtes delvist bevaret kulturlag i vestprofilen,
disse ses på T2024, samt velbevaret kulturlag i østprofilen over en 7 m. strækning, som kan ses på T2025 og
T2028.
Her fandtes rester af en grundmuret teglmur A2134 og kampestensfundament A2112, målende vertikalt ca. 30
cm. og horisontalt 50 cm. Cirka 1,5 m. syd for denne munkestensvæg lå rester af en ovnkonstruktion 2143.
Denne ovn havde teglgulv A2143, med en diameter på 60 cm. og var meget sortsvedet og med teglsten, der var
ekstremt hårdt brændt. I forlængelse op mellem mur A2134  og oven A2143, lå et gulvlag af ler A2141. Ud fra
dette gulv kan man se, at der er en direkte sammenhæng mellem bygningens væg og ovnen. Syd for ovngulvet lå
flere udrømnings- og affaldslag, der tydeligt var fra ovn A2143. Bygningen og ovnen kan dateres til 1600- 1700-
tallet.
Umiddelbart under ovnen og bygningen lå mindst tre ældre ovnkonstrutioner A2140, A2190 og A2192, alle med
en diameter på 40- 50 cm. Disse ovnfaser kan dateres til renæssancen.
Man kan ud fra disse ovnanlæg længst oppe mod DiBa gårdens port konkludere, at der er været en kontinuitet på
samme lokalitet i brugen af ovne igenne
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Det udgravede område, der ugjorde Felt 2 bestod af ca. 90 meter kloakgrøfter og vurderes at strække sig over ca.
80 kvadratmeter. Samlet udgøre kloaktracéet lidt under 10 % af det samlede areal i DiBa baggården.

I alt fremkom ved den arkæologiske undersøgelse 1 munkestensruin fra renæssancen funderet på et
kampestensfundament fra middelalderen, 1 vægforløb af munkesten fra renæssancen, 1 bronzestøberovn fra
omkring år 1600, 5 rester efter kampestensfundamenter fra middelalderen og renæssancen, 1 rester af delvist
teglbygget ovnkonstruktioner af uvis type fra 1600/1700- tallet, 3 mulige ovnkonstruktioner fra middelalderen
eller renæssancen, 1 brønd fra 1500- 1600- tallet samt 236 forskellige former for kulturlag strækkende sig
tilbage fra vikingetiden og op til industrialismen.

Udgravningen af kloaktracéet blev inddelt i 3 følgende grøfter startende fra Nord:

Grøft I:
I den nordligste del af kloakforløbet, Grøft I, blev der på størstedelen af forløbet gravet en 40 cm. bred rende.
Arbejdesdybden var mellem 0,6- 1,4 m, mod nord faldende i terræn over Grøft I’s udstræning. På grund af det
smalle forløb var det ikke muligt at arbejde i tracéet. Der blev dog opserveret kulturlag fra og med ca. 1 m.
dybde.

Grøft II:
Udgravningen af DiBa grunden startede i den sydlige ende af Grøft II.
Grøft II udgjorde den midterste del af kloaktracéet og strakte sig fra ca. indgangen ved baggården ud for DiBa
bank til den nordligste væg ved nedkørselen til p- kælderen under Købmagergade nr. 3- 5.

I grøftens norden blev fundet kampestensfundament A2038 med det tilhørende murværk A2040, strækkende sig
over et areal på ca. 2 m (koordinat x102,5 y127,5 til x103,3 y129); det var sandsynligvis orienteret i et nord-
sydligt forløb. Netop ved denne del af Grøft I, var entreprenøren nød til, at give grøften en hvis brede på grund
af et betonfundament, der lå hen over A2040 og 2038. Anlæggene ligger fra kote 10,2 og ned i en dybde af 9,3
m over daglig vande og under disse fortsatte kulturlagene, men da anlægget ikke skulle dybere end ca. i kote 9 m
blev der ikke gravet til undergrunden. Konstruktionen A2040 var et brokke- og nedbrydningslag af munkesten,
hvori der synes at være sammenhængende murværk af munkesten, det var dog ikke muligt at se nogle forbandt i
stenene. Blandt laget fandtes en del keramik og kridtpiber fra omkring år 1600. A2038 var et
kampestensfundament hvor stenene havde en diameter på 30- 40 cm. Delvist mellem kampestenene A2038 og
nedbrydningslaget A2040 lå kulturlag A2039. Dette lag indeholdt en hel del middelalderkeramik
(X2042,X2043,X2057,X2058,X2059,X2060), hvilket indikere, at man har bygget bygningen A2040 over på et
ældre kampestensfundament (A2038).

Syd for A2038 & A2040 lå et betonfundament, som entreprenøren i første omgang mente at være nødsaget til at
grave sig under. Derfor var der planlagt en arbejdsdybde på ca. 2 m. Da der fremkom kulturlag her i ca. 50 cm.
dybde, blev anlægsarbejdet standset. Kulturlagene blev udgravet med graveske og skovl i området mellem
betonbalken og munkestensmurværk A2269.
De udgravede lag var alle fra 1600- 1700- tallet og indeholdt genstandfund fra denne tid. Det drejer sig primært
om lagene A2057, A2067, A2072, A2076, A2172, A2198, A2199, A2200, A2201, A2202, A2208, A2269 samt
lag A2282.

Murforløb A2269 var en Øst- vest orienteret munkestensmur med en brede på 24- 26 cm (koordinat x99,5 y120)
(se tegning T33) og den ligger ca. 80 cm under nuværende gadeplan. Bygningen synes, at være opført i
krydsskifte, men det er ikke mulig at fastslå med sikkerhed. I alt var de frilagt op til 44 cm vertikalt og der blev
ikke set fundamentssten i denne dybde. Bygningen A2269 har med sikkerhed haft en funktionstid omkring år
1600, men det er ikke muligt at datere opførelsen af muren.
Muren har retning mod A 2009 og der kan derfor meget vel være tale om en og samme bygning.

I forlængelse af murforløb A2269 lå mod syd et ca. 20 cm bredt mørtel- eller brokkelag A2075, der meget vel
kan være byggeaffald fra bygningen. Syd for A2075 lå kulturlag A2115.
I forlængelse af A2215 i den sylige del af Grøft III’s område der hvor udgravningsfeltet er bredest, ligger ovn
A2051/A2056.
Mod henholdsvis vest og mod nord var anlægget A2051/A2056 forstyrret af kabel og kloakgrøfter fra nyere tid.
Ovnen blev erkendt da museets arkæologer påbegyndte at afgrave rester af den sammenstyrtede ovnkappen, der
udgøres laget A2051. Laget var et gul- orange tykt leret fyld, der var meget ildpåvirket med en tykkelse på 8- 10
cm. Under dette fyld lå kulturlag A2053& A2054, der var et mørkt og gråligt lag, som var meget ildpåvirket og
indeholdt mange trækul. I den sydlige enden af lagene A2053 & A2054 lå en række af ildskørnet og sodet
teglsten, der tolkes som kanten af ovnen.
Under disse lag lå kulturlag A2056. Dette var gul- orange brændt ler spættet med trækul. Laget tolkes som et
ovngulv.
Generelt fandtes der store mængder kobberslagger i DiBa gården, bl.a. i det lag som i Felt 2 betegnes A2001.
Laget kan genfindes i Felt 3 under betegnelsen A3???. Derfor kan det fastslås, at anlægget havde en stor
udbredelse og sandsynligt er et ret omfattende pre- industrianlæg.
Anlægget har uden tvivl haft en relation, og er nogle lunde samtidigt med murværket A2269 samt bygning
A2209. Om ovnkonstruktionen har været inde eller uden for bygningen, er ikke helt til at afgøre.
I kulturlagene ved anlægget blev der fundet løse bronzeslagger og fragmenter fra ovnkappen med bronzenister
og dele af støbeforme (X2052). Desuden blev der også fundet keramik fra omkring år 1600 i de omtalte lag.
Derfor er må der her være  tale om en bronzestøber eller kandestøber ovn fra renæssancen. En sådanne er ikke
tidligere fundet i Danmark.
Størstedelen af anlægget ligger i dag indparket i fiberdug samt sand, da bygherren under undersøgelsen valgte at
ændre anlægsarbejdet fuldstændigt. Derfor er dele af anlægget bevaret for eftertiden.

Vest for ovnkonstruktionen findes munkestensruinen A2009. Bygningen måler i plan 1,8 m i nord- sydlig
retning, og 0,96 i øst- vestlig retning. På bygningen findes rester af et vinkelformet nord- sydligt vægforløb med
en bredte på  32 cm. og et øst- vestligt vægforløb med en brede på mindst 40 cm.  mellem de to murforløb ligger
rester af et nedbrydningslag.
Sydsiden af A2009 var tydeligvis afhugget. Afhugningen af munkestensmuren synes, at være sket i forbindelse
med en nyere tids ledningsgrøft, det kan dog delvist også være sket i forbindelse med, at A2009 engang i nyere
tid er plyndret som byggemateriale.
På sydsiden var en rest af puds fra en oppudset væg (A2278), men der kan ikke siges noget om at der er tale om
indvendig eller udvendig oppudsning.
Fundamentstenene under A2209 bestod af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. (A2270, A2275 & A2280).
Oven på disse lå rester af et bygge- og nedbrydningslag, og over dette lå et tyndt kulturlag (A2272). Disse
forhold peger på, at man engang i høj- eller senmiddelalderen har opført et hus med kampestensfundament.
Senere opføre man i renæssancen en ny bygning A2009 oven på det gamle fundament. Yderligere ser det ud til,
at bygningen har været noget større end hvad der i første omgang blev erkendt, idet der er rester af
fundamentsten der forsætter mod syd (A2280).
Bygningen A2009 kan have ligget ud til munkestensmur A2269, da muren (i profilen kaldes den A2274) synes
at have været afhugget i det østlige hjørne. Bygningen synes at have rester fra gulvbelægningen i form af et
stabiliserings sand (A2272), som der kan evt. have været belagt med gulvklinker.
Sammenfattende om bygning A2209 kan det konkluderes, at bygningen er opført engang i renæssancen.
Bygningen har haft relativt tynde vægge med en brede på 30- 40 cm. og derfor er der tale om en relativt mindre
munkestensbygning. Udstrækningen kendes ikke med sikkerhed, men bygningen kan meget vel hænge samme
med murværk A2269. Hvis denne tese er korrekt er der tale om en bygning med et indvendigt mål på knap 4,5
meter.
Fundamentet under bygningen består af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. Disse stammer sandsynligt
fra en ældre middelalderbygning i tegl.
Ruinen A2009 blev i slutningen af undersøgelsen indparket i sand og fiberdug. Den ligger dermed beskyttet til
kommende arkæologiske undersøgelser!

I den sydligste del af Grøft II fremkom, rester af et kampestensfundament A2004. Stene var nedgravet i et
højmiddelalderligt kulturlag (A2003), der kan dateres til 1300- tallet. Fundamentstenene så ud til at være
orienteret i en øst- vestlig retning.

I kanten mellem den sydligste del af Grøft II ved kanten op til Grøft  III ud for indkørslen til p-kælderen i
Købmagergade nr. 3- 5 fremkom en fyldet fra en brønd. Brønden blev registreret i en dybde af 3,8 m (T2003),
og benævnes i dokumentationsmaterialet som ”Dybet”. Anlægget var tydeligt nedgravet mod vest og havde en
diameter på 80 cm. Omkring en fjerdel af anlægget var frilagt. Fyldet var en gang typisk ”snasket” brøndfyld
A2033, A2035& A2036, og anlægget blev registret i fladen. Brønden var i brug til omkring år 1600, hvilket kan
ses ud fra keramikken i fyldet, X2036,X2037,X2038,X2039,X2040,X2041. Arbejdsdybden besværliggjorde en
hel del registreringen af anlægget.
I forbindelse med nedgravningen til kampestensfundamentet A2004 og brønden A2033, blev de meget massive
kulturlag gennemgravet med gravemaskine. Opgravningen skete i kulturlag der typisk tidligere havde opgravet
til kloakledninger. Lagene benævnes A2001- A2037 og fandtes ned i 2,5- 3m dybde.

Grøft III:
I denne del af kloakledningen blev der alene registret profiler. Mange af de af de opsavede kulturlag var ikke
mulige at datere og der var forbløffende få genstandsfund i lagene. Derfor gennemgås disse ikke heri afsnittet,
men generelt kan det siges at kulturlagene var ca. 2- 2,5 m. tykke.
I den nordligste del af Grøft III, var den vestlige profil helt forstyrret af moderne ledningsførelse og den østlige
var relativt  forstyrret som det ses på T2018.

I forløbet syd for T2018 ved koordinat x97 - y111 til x97 - y105 var der intakte kulturlag. Disse lag var så godt
som uden genstandsfund, hvorfor dateringerne er noget usikre. I nordprofilen fremkom rester af
kampestensfundament A2253, som ses på T2021. Fundamentet bestod af tre kampesten med en diameter på 20
cm. På stenene var der rester brokker fra munkesten. Konstruktionen kan dateres stratigrafisk til middelalderen.
Området mellem koordinat x97 - y105 og x97 – y100 blev ikke undersøgt arkæologisk grundet af at
entreprenøren ønskede, at opfylde tracéet så trafikken kunne komme ud ad porten i gården. Da hullet skulle
genåbnes, havde kulturarvsstyrelsen stoppet en yderligere undersøgelse af lokaliteten.

I området inde porten ved koordinat x96,5 - y100 og x 96,5 - y93 fandtes delvist bevaret kulturlag i vestprofilen,
disse ses på T2024, samt velbevaret kulturlag i østprofilen over en 7 m. strækning, som kan ses på T2025 og
T2028.
Her fandtes rester af en grundmuret teglmur A2134 og kampestensfundament A2112, målende vertikalt ca. 30
cm. og horisontalt 50 cm. Cirka 1,5 m. syd for denne munkestensvæg lå rester af en ovnkonstruktion 2143.
Denne ovn havde teglgulv A2143, med en diameter på 60 cm. og var meget sortsvedet og med teglsten, der var
ekstremt hårdt brændt. I forlængelse op mellem mur A2134  og oven A2143, lå et gulvlag af ler A2141. Ud fra
dette gulv kan man se, at der er en direkte sammenhæng mellem bygningens væg og ovnen. Syd for ovngulvet lå
flere udrømnings- og affaldslag, der tydeligt var fra ovn A2143. Bygningen og ovnen kan dateres til 1600- 1700-
tallet.
Umiddelbart under ovnen og bygningen lå mindst tre ældre ovnkonstrutioner A2140, A2190 og A2192, alle med
en diameter på 40- 50 cm. Disse ovnfaser kan dateres til renæssancen.
Man kan ud fra disse ovnanlæg længst oppe mod DiBa gårdens port konkludere, at der er været en kontinuitet på
samme lokalitet i brugen af ovne igenne

7/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



Det udgravede område, der ugjorde Felt 2 bestod af ca. 90 meter kloakgrøfter og vurderes at strække sig over ca.
80 kvadratmeter. Samlet udgøre kloaktracéet lidt under 10 % af det samlede areal i DiBa baggården.

I alt fremkom ved den arkæologiske undersøgelse 1 munkestensruin fra renæssancen funderet på et
kampestensfundament fra middelalderen, 1 vægforløb af munkesten fra renæssancen, 1 bronzestøberovn fra
omkring år 1600, 5 rester efter kampestensfundamenter fra middelalderen og renæssancen, 1 rester af delvist
teglbygget ovnkonstruktioner af uvis type fra 1600/1700- tallet, 3 mulige ovnkonstruktioner fra middelalderen
eller renæssancen, 1 brønd fra 1500- 1600- tallet samt 236 forskellige former for kulturlag strækkende sig
tilbage fra vikingetiden og op til industrialismen.

Udgravningen af kloaktracéet blev inddelt i 3 følgende grøfter startende fra Nord:

Grøft I:
I den nordligste del af kloakforløbet, Grøft I, blev der på størstedelen af forløbet gravet en 40 cm. bred rende.
Arbejdesdybden var mellem 0,6- 1,4 m, mod nord faldende i terræn over Grøft I’s udstræning. På grund af det
smalle forløb var det ikke muligt at arbejde i tracéet. Der blev dog opserveret kulturlag fra og med ca. 1 m.
dybde.

Grøft II:
Udgravningen af DiBa grunden startede i den sydlige ende af Grøft II.
Grøft II udgjorde den midterste del af kloaktracéet og strakte sig fra ca. indgangen ved baggården ud for DiBa
bank til den nordligste væg ved nedkørselen til p- kælderen under Købmagergade nr. 3- 5.

I grøftens norden blev fundet kampestensfundament A2038 med det tilhørende murværk A2040, strækkende sig
over et areal på ca. 2 m (koordinat x102,5 y127,5 til x103,3 y129); det var sandsynligvis orienteret i et nord-
sydligt forløb. Netop ved denne del af Grøft I, var entreprenøren nød til, at give grøften en hvis brede på grund
af et betonfundament, der lå hen over A2040 og 2038. Anlæggene ligger fra kote 10,2 og ned i en dybde af 9,3
m over daglig vande og under disse fortsatte kulturlagene, men da anlægget ikke skulle dybere end ca. i kote 9 m
blev der ikke gravet til undergrunden. Konstruktionen A2040 var et brokke- og nedbrydningslag af munkesten,
hvori der synes at være sammenhængende murværk af munkesten, det var dog ikke muligt at se nogle forbandt i
stenene. Blandt laget fandtes en del keramik og kridtpiber fra omkring år 1600. A2038 var et
kampestensfundament hvor stenene havde en diameter på 30- 40 cm. Delvist mellem kampestenene A2038 og
nedbrydningslaget A2040 lå kulturlag A2039. Dette lag indeholdt en hel del middelalderkeramik
(X2042,X2043,X2057,X2058,X2059,X2060), hvilket indikere, at man har bygget bygningen A2040 over på et
ældre kampestensfundament (A2038).

Syd for A2038 & A2040 lå et betonfundament, som entreprenøren i første omgang mente at være nødsaget til at
grave sig under. Derfor var der planlagt en arbejdsdybde på ca. 2 m. Da der fremkom kulturlag her i ca. 50 cm.
dybde, blev anlægsarbejdet standset. Kulturlagene blev udgravet med graveske og skovl i området mellem
betonbalken og munkestensmurværk A2269.
De udgravede lag var alle fra 1600- 1700- tallet og indeholdt genstandfund fra denne tid. Det drejer sig primært
om lagene A2057, A2067, A2072, A2076, A2172, A2198, A2199, A2200, A2201, A2202, A2208, A2269 samt
lag A2282.

Murforløb A2269 var en Øst- vest orienteret munkestensmur med en brede på 24- 26 cm (koordinat x99,5 y120)
(se tegning T33) og den ligger ca. 80 cm under nuværende gadeplan. Bygningen synes, at være opført i
krydsskifte, men det er ikke mulig at fastslå med sikkerhed. I alt var de frilagt op til 44 cm vertikalt og der blev
ikke set fundamentssten i denne dybde. Bygningen A2269 har med sikkerhed haft en funktionstid omkring år
1600, men det er ikke muligt at datere opførelsen af muren.
Muren har retning mod A 2009 og der kan derfor meget vel være tale om en og samme bygning.

I forlængelse af murforløb A2269 lå mod syd et ca. 20 cm bredt mørtel- eller brokkelag A2075, der meget vel
kan være byggeaffald fra bygningen. Syd for A2075 lå kulturlag A2115.
I forlængelse af A2215 i den sylige del af Grøft III’s område der hvor udgravningsfeltet er bredest, ligger ovn
A2051/A2056.
Mod henholdsvis vest og mod nord var anlægget A2051/A2056 forstyrret af kabel og kloakgrøfter fra nyere tid.
Ovnen blev erkendt da museets arkæologer påbegyndte at afgrave rester af den sammenstyrtede ovnkappen, der
udgøres laget A2051. Laget var et gul- orange tykt leret fyld, der var meget ildpåvirket med en tykkelse på 8- 10
cm. Under dette fyld lå kulturlag A2053& A2054, der var et mørkt og gråligt lag, som var meget ildpåvirket og
indeholdt mange trækul. I den sydlige enden af lagene A2053 & A2054 lå en række af ildskørnet og sodet
teglsten, der tolkes som kanten af ovnen.
Under disse lag lå kulturlag A2056. Dette var gul- orange brændt ler spættet med trækul. Laget tolkes som et
ovngulv.
Generelt fandtes der store mængder kobberslagger i DiBa gården, bl.a. i det lag som i Felt 2 betegnes A2001.
Laget kan genfindes i Felt 3 under betegnelsen A3???. Derfor kan det fastslås, at anlægget havde en stor
udbredelse og sandsynligt er et ret omfattende pre- industrianlæg.
Anlægget har uden tvivl haft en relation, og er nogle lunde samtidigt med murværket A2269 samt bygning
A2209. Om ovnkonstruktionen har været inde eller uden for bygningen, er ikke helt til at afgøre.
I kulturlagene ved anlægget blev der fundet løse bronzeslagger og fragmenter fra ovnkappen med bronzenister
og dele af støbeforme (X2052). Desuden blev der også fundet keramik fra omkring år 1600 i de omtalte lag.
Derfor er må der her være  tale om en bronzestøber eller kandestøber ovn fra renæssancen. En sådanne er ikke
tidligere fundet i Danmark.
Størstedelen af anlægget ligger i dag indparket i fiberdug samt sand, da bygherren under undersøgelsen valgte at
ændre anlægsarbejdet fuldstændigt. Derfor er dele af anlægget bevaret for eftertiden.

Vest for ovnkonstruktionen findes munkestensruinen A2009. Bygningen måler i plan 1,8 m i nord- sydlig
retning, og 0,96 i øst- vestlig retning. På bygningen findes rester af et vinkelformet nord- sydligt vægforløb med
en bredte på  32 cm. og et øst- vestligt vægforløb med en brede på mindst 40 cm.  mellem de to murforløb ligger
rester af et nedbrydningslag.
Sydsiden af A2009 var tydeligvis afhugget. Afhugningen af munkestensmuren synes, at være sket i forbindelse
med en nyere tids ledningsgrøft, det kan dog delvist også være sket i forbindelse med, at A2009 engang i nyere
tid er plyndret som byggemateriale.
På sydsiden var en rest af puds fra en oppudset væg (A2278), men der kan ikke siges noget om at der er tale om
indvendig eller udvendig oppudsning.
Fundamentstenene under A2209 bestod af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. (A2270, A2275 & A2280).
Oven på disse lå rester af et bygge- og nedbrydningslag, og over dette lå et tyndt kulturlag (A2272). Disse
forhold peger på, at man engang i høj- eller senmiddelalderen har opført et hus med kampestensfundament.
Senere opføre man i renæssancen en ny bygning A2009 oven på det gamle fundament. Yderligere ser det ud til,
at bygningen har været noget større end hvad der i første omgang blev erkendt, idet der er rester af
fundamentsten der forsætter mod syd (A2280).
Bygningen A2009 kan have ligget ud til munkestensmur A2269, da muren (i profilen kaldes den A2274) synes
at have været afhugget i det østlige hjørne. Bygningen synes at have rester fra gulvbelægningen i form af et
stabiliserings sand (A2272), som der kan evt. have været belagt med gulvklinker.
Sammenfattende om bygning A2209 kan det konkluderes, at bygningen er opført engang i renæssancen.
Bygningen har haft relativt tynde vægge med en brede på 30- 40 cm. og derfor er der tale om en relativt mindre
munkestensbygning. Udstrækningen kendes ikke med sikkerhed, men bygningen kan meget vel hænge samme
med murværk A2269. Hvis denne tese er korrekt er der tale om en bygning med et indvendigt mål på knap 4,5
meter.
Fundamentet under bygningen består af kampesten med en diameter på 30- 35 cm. Disse stammer sandsynligt
fra en ældre middelalderbygning i tegl.
Ruinen A2009 blev i slutningen af undersøgelsen indparket i sand og fiberdug. Den ligger dermed beskyttet til
kommende arkæologiske undersøgelser!

I den sydligste del af Grøft II fremkom, rester af et kampestensfundament A2004. Stene var nedgravet i et
højmiddelalderligt kulturlag (A2003), der kan dateres til 1300- tallet. Fundamentstenene så ud til at være
orienteret i en øst- vestlig retning.

I kanten mellem den sydligste del af Grøft II ved kanten op til Grøft  III ud for indkørslen til p-kælderen i
Købmagergade nr. 3- 5 fremkom en fyldet fra en brønd. Brønden blev registreret i en dybde af 3,8 m (T2003),
og benævnes i dokumentationsmaterialet som ”Dybet”. Anlægget var tydeligt nedgravet mod vest og havde en
diameter på 80 cm. Omkring en fjerdel af anlægget var frilagt. Fyldet var en gang typisk ”snasket” brøndfyld
A2033, A2035& A2036, og anlægget blev registret i fladen. Brønden var i brug til omkring år 1600, hvilket kan
ses ud fra keramikken i fyldet, X2036,X2037,X2038,X2039,X2040,X2041. Arbejdsdybden besværliggjorde en
hel del registreringen af anlægget.
I forbindelse med nedgravningen til kampestensfundamentet A2004 og brønden A2033, blev de meget massive
kulturlag gennemgravet med gravemaskine. Opgravningen skete i kulturlag der typisk tidligere havde opgravet
til kloakledninger. Lagene benævnes A2001- A2037 og fandtes ned i 2,5- 3m dybde.

Grøft III:
I denne del af kloakledningen blev der alene registret profiler. Mange af de af de opsavede kulturlag var ikke
mulige at datere og der var forbløffende få genstandsfund i lagene. Derfor gennemgås disse ikke heri afsnittet,
men generelt kan det siges at kulturlagene var ca. 2- 2,5 m. tykke.
I den nordligste del af Grøft III, var den vestlige profil helt forstyrret af moderne ledningsførelse og den østlige
var relativt  forstyrret som det ses på T2018.

I forløbet syd for T2018 ved koordinat x97 - y111 til x97 - y105 var der intakte kulturlag. Disse lag var så godt
som uden genstandsfund, hvorfor dateringerne er noget usikre. I nordprofilen fremkom rester af
kampestensfundament A2253, som ses på T2021. Fundamentet bestod af tre kampesten med en diameter på 20
cm. På stenene var der rester brokker fra munkesten. Konstruktionen kan dateres stratigrafisk til middelalderen.
Området mellem koordinat x97 - y105 og x97 – y100 blev ikke undersøgt arkæologisk grundet af at
entreprenøren ønskede, at opfylde tracéet så trafikken kunne komme ud ad porten i gården. Da hullet skulle
genåbnes, havde kulturarvsstyrelsen stoppet en yderligere undersøgelse af lokaliteten.

I området inde porten ved koordinat x96,5 - y100 og x 96,5 - y93 fandtes delvist bevaret kulturlag i vestprofilen,
disse ses på T2024, samt velbevaret kulturlag i østprofilen over en 7 m. strækning, som kan ses på T2025 og
T2028.
Her fandtes rester af en grundmuret teglmur A2134 og kampestensfundament A2112, målende vertikalt ca. 30
cm. og horisontalt 50 cm. Cirka 1,5 m. syd for denne munkestensvæg lå rester af en ovnkonstruktion 2143.
Denne ovn havde teglgulv A2143, med en diameter på 60 cm. og var meget sortsvedet og med teglsten, der var
ekstremt hårdt brændt. I forlængelse op mellem mur A2134  og oven A2143, lå et gulvlag af ler A2141. Ud fra
dette gulv kan man se, at der er en direkte sammenhæng mellem bygningens væg og ovnen. Syd for ovngulvet lå
flere udrømnings- og affaldslag, der tydeligt var fra ovn A2143. Bygningen og ovnen kan dateres til 1600- 1700-
tallet.
Umiddelbart under ovnen og bygningen lå mindst tre ældre ovnkonstrutioner A2140, A2190 og A2192, alle med
en diameter på 40- 50 cm. Disse ovnfaser kan dateres til renæssancen.
Man kan ud fra disse ovnanlæg længst oppe mod DiBa gårdens port konkludere, at der er været en kontinuitet på
samme lokalitet i brugen af ovne igenne

Fremtidigt arbejde på stedet

Kampagne: 02-02-2008

Det vurderes, at der fremover vil være bevarede kulturlag at finde på grunden, idet hele grunden trods alt ikke
blev gennemgravet. I forbindelse med pælefunderinger, der naturligvis har ødelagt de lag, de er gået igennem, og
ved gravning til fundamentsgrøfter stødtes punktvis på bygningsrester. Disse blev ikke totalt bortgravet og ved
fremtidige anlægsarbejder bør man forsøge at udrede dateringen på og relationerne mellem de forskellige
bygningsrester. Man kan imidlertid frygte at lagene omkring pælefunderingerne er brændt sammen og derved
ødelagt.
Når parkeringshuset en dag langt ud i fremtiden skal fjernes bør arbejdet overvåges. Ligeledes bør der ikke
foretages anlægsarbejder overhovedet uden en forudgående arkæologisk forundersøgelse, idet udgravningen helt
klart viste, at der var utallige anlæg i form af bygningsrester, brolægning og rester af bronzestøberi spredt over
alle berørte matrikler.

Næstved Museum d. 25-07-2008

_______________________________________________
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Anlægsliste

Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

02-02-2008Kampagne:

A2012T2001Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2001

A2002A2002T2001Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2002

A2004T2001Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2003

A2003,
A2004

A2004T2001Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

FundamentBygningsdelA2004

T2001Ældre
middelalder (1200
-tal)

KulturlagKulturlagA2005

T2001Ældre
middelalder (1200
-tal)

KulturlagKulturlagA2006

Ældre
middelalder (1200
-tal)

KulturlagKulturlagA2007

T2001Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2008

A2009A2009,
A2270,
A2271,
A2272,
A2275,
A2276,
A2277,
A2278,
A2279,
A2280

T2011,T
2032,T2
034,T20
35

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

MurBygningsdelA2009

T2002Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2010

T2002Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2011

A2001T2002Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2012

T2002Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2013

T2002Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2014

T2002,T
2009

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2015

A2016A2016T2002Yngre
middelalder (1500
-tal)

GulvBygningsdelA2016
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T2002Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2017

MiddelalderKulturlagKulturlagA2018

T2002Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

UdsmidslagKulturlagA2019

T2002Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2020

T2002Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2021

T2002Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2022

Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2023

T2002Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2024

T2002Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2025

T2002Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2026

T2002MiddelalderStolpehulStolpehulA2027

T2002MiddelalderStolpehulStolpehulA2028

T2002Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

GrubeGrubeA2029

T2002Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2030

Yngre
middelalder (1500
-tal)

KulturlagKulturlagA2031

Yngre
middelalder (1500
-tal)

KulturlagKulturlagA2032

A2035,
A2036

A2035,
A2036,
A2037

T2003MiddelalderBrøndBrøndA2033

MiddelalderIkke tolkbartIkke tolkbartA2034

A2033,
A2036

A2033T2003Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

BrøndBrøndA2035

A2033A2033,
A2035,
A2037

T2003Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2036

A2033,
A2036

T2003Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2037
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A2038,
A2040

A2038T2005,T
2012

Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

FundamentBygningsdelA2038

T2004,T
2005,T2
006,T20
12

MiddelalderKulturlagKulturlagA2039

A2038T2004,T
2005,T2
012

Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

MurBygningsdelA2040

T2005,T
2012

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2041

T2005Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2042

T2005Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2043

T2005Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2044

T2006MiddelalderKulturlagKulturlagA2045

T2006Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2046

T2006Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2047

T2005Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2048

T2006Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2049

T2006Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2050

A2053,
A2054,
A2056,
A2120

T2007,T
2009

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

OvnProduktionsanlægA2051

T2007,T
2009

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2052

A2051,
A2054,
A2056

A2054T2007,T
2009

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

OvnProduktionsanlægA2053

A2051,
A2053,
A2056

A2053T2007,T
2009

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

OvnProduktionsanlægA2054

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

Ikke tolkbartIkke tolkbartA2055

A2051A2053,
A2054

T2007,T
2009

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

OvnProduktionsanlægA2056

A2158T2007,T
2009,T2
010,T20
16,T203
6

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2057
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UdateretUdgårUdgårA2058

UdateretUdgårUdgårA2059

T2009Yngre
middelalder (1500
-tal)

KulturlagKulturlagA2060

T2009MiddelalderKulturlagKulturlagA2061

T2009Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2062

T2011Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2063

T2014Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2064

T2014Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2065

T2014,T
2031,T2
036

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2066

T2015,T
2036

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2067

T2013OldtidKulturlagKulturlagA2068

T2023UdateretKulturlagKulturlagA2069

A2271T2013Nyere tid,
efterkrigstiden

KulturlagKulturlagA2070

T2013Nyere tid,
efterkrigstiden

KulturlagKulturlagA2071

T2016,T
2036

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2072

T2010,T
2036

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2073

T2010,T
2036

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2074

T2027Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2075

T2016Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2076

T2021Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2077

T2021Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2078

T2021Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2079

T2021Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2080

T2021Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2081

T2021Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2082

12/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2083

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2084

T2019MiddelalderKulturlagKulturlagA2085

A2188T2019MiddelalderKulturlagKulturlagA2087

T2019MiddelalderKulturlagKulturlagA2088

T2019Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2089

T2019Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2090

T2024Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2091

T2024Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2092

T2024Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2093

T2024Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2094

T2024Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2095

T2024Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2096

T2024Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2097

T2024Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2098

T2024MiddelalderKulturlagKulturlagA2099

T2024MiddelalderKulturlagKulturlagA2100

T2024MiddelalderKulturlagKulturlagA2101

T2024MiddelalderKulturlagKulturlagA2102

T2024MiddelalderKulturlagKulturlagA2103

T2024MiddelalderKulturlagKulturlagA2104

T2019Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2105

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2106

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2107

T2019MiddelalderKulturlagKulturlagA2108

T2019MiddelalderKulturlagKulturlagA2109

T2019MiddelalderKulturlagKulturlagA2110

T2019MiddelalderKulturlagKulturlagA2111

T2021MiddelalderGulvKulturlagA2112

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2113

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2114
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T2027Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2115

T2019Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2116

T2019Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2117

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2118

T2026Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2119

A2051T2026Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

OvnProduktionsanlægA2120

T2026Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2121

T2026Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2122

UdateretUdgårUdgårA2123

UdateretUdgårUdgårA2124

UdateretUdgårUdgårA2125

UdateretUdgårUdgårA2126

UdateretUdgårUdgårA2127

T2028Nyere tid,
industrialismen

BelægningBelægningA2128

T2028Nyere tid, 1600-
1700 tallet

BelægningBelægningA2129

T2028Nyere tid, 1600-
1700 tallet

BelægningBelægningA2130

T2028Nyere tid, 1600-
1700 tallet

GulvBygningsdelA2131

A2143T2028Nyere tid (1661 -
)

GulvBygningsdelA2132

A2143T2028Nyere tid (1661 -
)

GulvBygningsdelA2133

A2212A2142T2025,T
2028

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

MurBygningsdelA2134

T2025Nyere tid, 1600-
1700 tallet

GulvBygningsdelA2135

T2025,T
2028

Nyere tid, 1600-
1700 tallet

GulvBygningsdelA2136

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2137

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2138

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2139

A2190A2190,
A2197

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

ProduktionsanlægProduktionsanlægA2140
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Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

A2143T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2141

A2134T2025,T
2028

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

BygningsdelKulturlagA2142

A2141A2132,
A2133,
A2144,
A2145,
A2181,
A2182,
A2189

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

OvnProduktionsanlægA2143

A2143T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2144

A2143T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2145

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

StolpehulStolpehulA2146

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2147

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2148

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2149

T2025Nyere tid (1661 -
)

StolpehulStolpehulA2150

T2025MiddelalderKulturlagKulturlagA2151

T2025Yngre
middelalder (1500
-tal)

KulturlagKulturlagA2152

T2025MiddelalderKulturlagKulturlagA2153

T2025Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

StolpehulStolpehulA2154

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2155

T2025MiddelalderKulturlagKulturlagA2156

T2025MiddelalderKulturlagKulturlagA2157

A2057T2025MiddelalderKulturlagKulturlagA2158

T2025MiddelalderKulturlagKulturlagA2159

T2025MiddelalderKulturlagKulturlagA2160

T2028MiddelalderKulturlagKulturlagA2161

T2028Yngre
middelalder (1500
-tal)

KulturlagKulturlagA2162

T2028Yngre
middelalder (1500
-tal)

KulturlagKulturlagA2163
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Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2164

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2165

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2166

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2167

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2168

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2169

T2028Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

GulvBygningsdelA2170

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2171

T2010,T
2036

Nyere tid,
industrialismen

NedgravningKulturlagA2172

T2025Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2173

T2025Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2174

T2025Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2175

T2025Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2176

A2179T2025OldtidKulturlagKulturlagA2177

T2025Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2178

A2177T2025OldtidKulturlagKulturlagA2179

Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2180

A2143T20281Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2181

A2143T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2182

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2183
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Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

T2028MiddelalderKulturlagKulturlagA2184

T2028MiddelalderKulturlagKulturlagA2185

T2028Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2186

A2188T2028Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2187

A2187A2087T2028Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2188

A2143T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

OvnProduktionsanlægA2189

A2140A2140T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

ProduktionsanlægProduktionsanlægA2190

A2192T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2191

A2191T2028Yngre
middelalder (1500
-tal)

OvnProduktionsanlægA2192

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2193

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2194

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2195

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2196

A2140T2025Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

NedgravningKulturlagA2197

T2027Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2198

T2027,T
2036

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2199

T2031,T
2036

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2200

T2031Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

Stenspor, KulturStenA2201

T2031,T
2036

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2202

T2031Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2203

T2028Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2204

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2205
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Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

T2028Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2206

UdateretUdgårUdgårA2207

T2031,T
2036

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2208

UdateretUdgårUdgårA2209

UdateretUdgårUdgårA2210

T2025Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

NedgravningStolpehulA2211

A2134T2025,T
2028

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

FundamentBygningsdelA2212

T2024Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

Stenspor, KulturStenA2213

T2024Nyere tid (1661 -
)

NedgravningKulturlagA2214

T2025Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

NedgravningKulturlagA2215

T2025,T
2028

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

NedgravningKulturlagA2216

T2028Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

NedgravningKulturlagA2217

T2021Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2218

T2028Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

NedgravningKulturlagA2219

T2028Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

NedgravningKulturlagA2220

MiddelalderNedgravningKulturlagA2221

T2024Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2222

T2024Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2223

T2019Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2224

T2019Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2225

T2019Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2226

T2020Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2227

T2020Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2228

T2020Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2229

T2020Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2230
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Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

T2020Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2231

T2020Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2232

T2020Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2234

T2024Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2235

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

Udgravningstekni
sk

UdgravningstekniskA2236

T2024Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2237

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2238

T2020Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2239

T2020MiddelalderGulvBygningsdelA2240

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2241

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2242

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2243

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2244

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2245

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2246

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2247

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2248

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2249

T2021MiddelalderKulturlagKulturlagA2250

T2021Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2251

T2021Ældre
Middelalder
(1066 - 1300)

KulturlagKulturlagA2252

T2021MiddelalderMurBygningsdelA2253

UdateretUdgårUdgårA2254

T2020MiddelalderKulturlagKulturlagA2255

T2020Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2256

T2009Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2257

T2032Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2258

T2032Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2259
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Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

T2032Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2260

T2032Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2261

T2032Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2262

T2032Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2263

T2032,T
2034

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2264

T2032Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2265

T2032,T
2034

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2266

T2032,T
2034

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2267

T2032Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2268

A2274T2027,T
2033

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

MurBygningsdelA2269

A2009A2276T2034Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

FundamentBygningsdelA2270

A2009,
A2070

T2034,T
2035

Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

MurBygningsdelA2271

A2009T2034Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

GulvBygningsdelA2272

T2034Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2273

A2269T2033Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

MurBygningsdelA2274

A2009T2035Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

FundamentBygningsdelA2275

A2009,
A2270

T2035Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

MurBygningsdelA2276

A2009T2035Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2277

A2009T2035Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

MurBygningsdelA2278

A2009T2035Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

MurBygningsdelA2279

A2009T2032Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

FundamentBygningsdelA2280

T2036Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2281

T2036Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2282

T2031UdateretUdgårUdgårA2283
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Består
af

Indgår iTegn.FaseDateringUndergruppeHovedgruppeAnlæg

T2022,T
2023

Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2284

T2018,T
2022,T2
023

Nyere tid,
industrialismen

KulturlagKulturlagA2285

T2022,T
2023

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2286

T2022,T
2023

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2287

T2022,T
2023

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2288

T2022,T
2023

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2289

T2022,T
2023

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2290

T2022,T
2023

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2291

T2022,T
2023

MiddelalderKulturlagKulturlagA2292

T2022,T
2023

MiddelalderKulturlagKulturlagA2293

T2022,T
2023

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2294

T2022,T
2023

MiddelalderKulturlagKulturlagA2295

T2018,T
2022,T2
023

MiddelalderKulturlagKulturlagA2296

T2018,T
2022,T2
023

MiddelalderKulturlagKulturlagA2297

T2018,T
2022,T2
023

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2298

T2018,T
2023

MiddelalderKulturlagKulturlagA2299

T2018,T
2023

MiddelalderKulturlagKulturlagA2300

T2018,T
2023

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2301

T2018,T
2023

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

KulturlagKulturlagA2302

T2032Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2303

T2032Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2304

T2032Yngre
Middelalder
(1250 - 1535)

KulturlagKulturlagA2305

T2018,T
2023

Nyere tid (1661 -
)

KulturlagKulturlagA2306
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Anlægsbeskrivelse

Kampagne: 02-02-2008

A2001

Tegninger....

Foto.............

T2001

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på ca. 15 cm.Gråsort kulturlag med brune og røde pletter.Homogent lerholdigt
meget let sandet fyld. Laget indeholder mange trækul og en del brændte lerpletter.Laget blev set i profilen.

Består af...... A2012

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2002

Tegninger....

Foto.............

T2001

Kulturlag i Grøft II.Hvidgrå og lysebrunt med røde pletter. Metget lerholdigt hetrogent fyld som virker
omrodet.Indeholder tegl, trækul og brændt ler.Laget blev set i profilen.

Består af...... A2002

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2003

Tegninger....

Foto.............

T2001

Kulturlag i Grøft II.Gråsort og brunt kulturlag med hvide og røde pletter. Hetrogent ler med sandpletter. Indeholder
trækul tegl og keramik fra 100- 1400- tallet(x-2001).Laget blev set i profilen.

Består af......

X2001: Gråvare, randskår, Ældre middelalder (1200-tal); X2002: redskab, syl, Yngre Middelalder (1250
- 1535); X2005: håndværk, affald, Ældre middelalder (1200-tal); X2006: nagle, Yngre Middelalder
(1250 - 1535)

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2004

Tegninger....

Foto.............

T2001

165/7,165/8

Kanmpestensfundament i Grøft II i "Dybet". Cirkulære og ovale kampesten.Mindst fire kampesten der har en størese
på op til 60 cm i diameter. Fundamentet ligger i lag A2003. Tre af stenene blev opgravet med gravemaskine.Blev set i
fladen og profilen.

Består af...... A2003,A2004

X2002: redskab, syl, Yngre Middelalder (1250 - 1535)Fund............

Bygningsdel, Fundament, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2005

Tegninger....

Foto.............

T2001

Kultulag i Grøft II.Gulgråt kulturlag med enkelte sorte pletter. Homogent sandet fyld med enkelte lerpletter.Indeholder
trækulsnister. Laget blev set i profilen.

Består af......
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Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)

A2006

Tegninger....

Foto.............

T2001

Kulturlag i Grøft II.Gråbrunt fyld med gule og sorte pletter. Hetrogent fyld med hendholdsvis sandet og leret
fyld.Laget indeholder trækulsnister. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)

A2007

Tegninger....

Foto.............

Kulturlag i Grøft II.Gulgråt kulturlag med enkelte sorte pletter. Homogent sandet fyld med enkelte lerpletter.Fyldet er
som i A2005 dog lidt lysere.Indeholder trækulsnister.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre middelalder (1200-tal)

A2008

Tegninger....

Foto.............

T2001

Kulturlag i Grøft II.Gråbrunt og brundt fyld.Homogent lag der virker havejordsagtigt (laget kan også være et
vækstlag).Indeholder enkelte trækulsnister.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2009

Tegninger....

Foto.............

T2011,T2032,T2034,T2035

168/193,168/194,168/200,168/201

Munkestensbygning i rød tegl i Grøft II.Vanderet og lodret stående munkestensbygning.Bygningen er orienterede med
et vægforløb i N-S og et Ø-V gående murforløb. De to murforløb ligger i vinkel. I N-S  strækker mufoløbet sig over
1,65 m  i fladen og er 0,4 m bred. Det Ø-V orienterede murforløb er tydligt afhugget i vest pga. en moderne
kloakgrøft. Murforløbet kan dog genfindes i den østligtste del af tracéet og her kaldes den for A2269.Murforløbet i S.
ligeledes er tydeligt afhugget og det er et spørgsmål om der har været en mur Syd for A2009. Der er ikke fundet
fundamentsten, men ud fra den måde hvorpå muren er afhugget tyder alt på at A2009 har haft en udstrækning længere
mod Syd.Pga. de mange afhugninger er det ikke muligt, at se forbandet eller nogle mønstre i munkestenene.
Normalfordelingen på stenene er 0,09x 0,13 m x 0,19 m lang.Munkestensbygningen blev tildækket igen, da bygherren
valgte, at ændre linjeforløbet for kloakledningen bl.a. pga. denne bygning.Bygningen blev registret i fladen og i
profilen.

Består af...... A2009

X2003: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, hank/øre, Yngre Middelalder (1250 - 1535)Fund............

Bygningsdel, Mur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2010

Tegninger....

Foto.............

T2002
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Nedgravning til en gammel tlf. ledning i Grøft II.Grå og lysegråt hetrogent leret fyld. I bunden mod Nord findes en
stripe gips. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid, industrialismen

A2011

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kultruelag i Grøft II.Gråbrunt fyld bestående af homogent lerholdigt sand. Indeholder trækulsnister.Laget blev set i
profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid, industrialismen

A2012

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II.Gråsort kulturlag med mange sote samt brune og røde pletter. Hetrogent blandet ler og sodholdig
trækulsfyld. Laget indeholder mange trækul, sod og mange brændte lerpletter.Laget blev set i profilen.Laget er
formodentligt identisk med A2001.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2013

Tegninger....

Foto.............

T2002

Lergulv ? i Grøft II. Grå faver med et homogent fyld bestående af fedtet ler og lidt s,åsten. Laget indeholder trækul.
Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2014

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag eller raseringslag i Grøft II.Grå, sorte og gulrøde farver med sorte striber af trækul. Hetorgent meget
lerholdigt fyld spættet med brændt ler. Laget indeholder striber af trækul brændt ler samt sten og en del
knoglestumper.Laget blev set i fladen og profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2015

Tegninger....

Foto.............

T2002,T2009

Kulturlag i Grøft II.Sortgrå og brungrå farver. Homogent sandet fyld.Indeholder trækul og knogler.  Laget blev set i
fladen og profilen.
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Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2016

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II.Kulturlag sandsyligvis et lergulv af brændt ler.vandretliggende form.Gulgrå farver med sorte og
rødlige pletter. Hårdt homogent fyld. Laget indeholder en hel del trækul spættet med brændt ler og var 4-  10 cm tykt.
Laget lå som et meget jævntudlagt lag, set i profilen og fladen.

Består af...... A2016

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Yngre middelalder (1500-tal)

A2017

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II.Mørke gråbrune farver spættet med lysegrå og gulige farvepletter. Hetrogent sandet fyld.
Indeholder mange trækul og en enkelt bronceslakke (x.-2015).Laget blev set i fladen og profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2018

Tegninger....

Foto.............

Kulturlag i Grøft II.Grålige og lidt brune farver med enkelte sorte pletter. Meget homogent sandholdigt ler.Laget
indeholder en del træukul tegl, knogler og jernnagler (x-2017).Laget blev set i fladen og profilen.

Består af......

X2012: Dyreknogler, Udateret; X2017: redskab, ubestemt, Yngre Middelalder (1250 - 1535); X2018:
Knogler, Yngre Middelalder (1250 - 1535); X2019: Tegl, flise, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2019

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag eller udsmidslag i Grøft II.Laget er 3- 4 cm tykt og har sorte og gråbrune farver. Fyldet består af homogent
gruset sand.laget indeholder mange trækul.Laget blev set i fladen og profilen.

Består af......

X2020: Knogler, Yngre Middelalder (1250 - 1535)Fund............

Kulturlag, Udsmidslag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2020

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II på 5-7 cm tykkelse.Gråbrune faver med enkelte sorte pletter. Homogent homøs lidt lerholdi gt
sand.Indeholder enkelte trækulsnister.A2018 skær igennem A2020 i SV.Laget blev set i fladen og profilen.

Består af......

Fund............
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Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2021

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II på 10- 15 cm tykkelse.Brungrå faver med sorte og grå pletter.Homogent sand.Indeholder nogle
stykker trækul.A2018 skær 2021.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2022

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på 8- 12c.Primært Brune farver med et grligt skær og enkelte sorte pletter.Fyldet
er homogent homøst sand iblandet ligt ler.Indeholder trækulsnister. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2023

Tegninger....

Foto.............

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på 10- 18 cm.Fyldet er primært gul samt lidt sort og gråspættet.Fyldet består af
homogent let homøs gul sand. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2024

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II med en ca 20 cm tykkkelse.Lysebrun farve med enkelte sorte pletter. Fyldet består af homogent
sand.Indeholder lidt trækulsnister og et enkelt randskår, formodentligt østersøkeramik.Laget blev set i profilen. Laget
indholdt keramik af typen sortgod der kan dateres til 1100-1300- tallet.Laget så ud til at fortsætte ned til A2033 men
det kan ikke siges med sikkerhed. Det var ikke muligt at grave strategrfisk dybere pga. fare for sammenstyrtning. Efter
lag A2024 blev regisreret blev der gravet videre med grave kasse.

Består af......

X2007: Gråvare, randskår, Yngre Middelalder (1250 - 1535)Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2025

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag i Grøft II.Gråsort kulturlag med brune og røde pletter. Hetrogent blandet ler og sodholdig trækulsfyld.
Indeholder  mange trækul og mange brændte lerpletter.Laget er set i profilen.(Laget ligner fyldstædigt fyldet i A2012,
men det kan ikke være det samme  lag da A2025 er en nedgravning i A2011 som ligger over A2012).

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )
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A2031

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2026

Tegninger....

Foto.............

T2002

Kulturlag eller lergulv? i Grøft II med en tykkelse på 3- 6 cm.Gulgrå farve med enkelte sorte pletter.Homogent gul
ler.Laget indeholder trækulsnister.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2027

Tegninger....

Foto.............

T2002

Nedgravning/stolpehul i Grøft II. Brungrå, lysebrun, grå og sortplettet fyld.Med lodrette sider og bund.Hetrogent ler
og sand. Indeholder enklte trækulsnisterSkåstillet stolpe som er set i profilen. Stolpen hæller mod nord.A2027 skære
A2020 og A2022.

Består af......

Fund............

Stolpehul, Stolpehul, Middelalder

A2028

Tegninger....

Foto.............

T2002

Stolpe eller pælehul i Grøft II.Gråbrune faver med enkelte sorte pletter.Spidstformet.Homogent homøs lidt lerholdi gt
sand.Indeholder enkelte trækulsnister.Præcis samme fyld som i A2020.Pælehullet er set i profilen.

Består af......

Fund............

Stolpehul, Stolpehul, Middelalder

A2029

Tegninger....

Foto.............

T2002

Grube eller stolpehul i Grøft II.Grålige og lidt brune farver med enkelte sorte pletter. Formen er med en lodret side
mod nord og rund mod øst samt en rund bund. Meget homogent sandholdigt ler.Laget indeholder en del træukul tegl,
knogler og jernnagler. Indeholder mange kampesten.Gruben skær A2018. Gruben er set i profilen.

Består af......

Fund............

Grube, Grube, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2030

Tegninger....

Foto.............

T2002

Raseringslag eller lergulv i Grøft IImed en tykkelse på ca. 10 cm.Gulrøde garver med sorte pletter.Laget består af
homogent hårdt stampet ler med pletter af brændt ler.Lage ligger i forlængelse af A2014 men er ikke med på nogen
tegning.Laget er set i profilen.

Består af......

X2008: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - )Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)
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A2031

Tegninger....

Foto.............

Kulturlag I Grøft II med en tykkelse på 10- 15 cm.Gråligt lag med røde og sorte farver.Homgent leret fyld iblandet lidt
sand.Indeholder tegl, knogler og keramik (x-2009, x-2010, x-2011).Laget hænger sansynligt og er en del af
A2015.Laget er ikke med på nogle tegninger.

Består af......

X2009: Skår, Nyere tid (1661 - ); X2010: Anden kardel, ubestemt, Efterreformatorisk tid (1536-1660)Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre middelalder (1500-tal)

A2032

Tegninger....

Foto.............

Kulturlag i Grøft II.Mørke gråbrunt, lysegrå og grå pletter.Hetrogent ler spættet med lyse sandpletter og pletter af
sod.Indeholder en del trækul samt knogler og keramik samt et enkelt stykke glasseret tegl (x-2012, x-2015 og x-
2016).Laget er sandsynligt en del af A-2016.laget er set i profilen.Laget er ikke med på nogle tegninger.

Består af......

X2013: Keramik diverse, Yngre middelalder (1500-tal); X2014: Dyreknogler, Yngre middelalder (1500-
tal)

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre middelalder (1500-tal)

A2033

Tegninger....

Foto.............

T2003

Brøndfyld i Grøft II i "Dybet" med tykkelse på ca. 40 cm.Lysebrune, mørkebrune sort og grå spættede farver.Formen
er cikulær.Hetrogent og meget blandet fyld vekslenede mellem sand, ler og tørv. Virkede meget fedtet og
snasket.Indeholder knogler trækul samt lidt keramik.Den meget blanede keramik tyder på en lang brugtid af
brønden.Mod vest var laget tydeligt gravet ned i undergrunden hviklet kunne ses da der blev udgravet med maskine.
Det tyder på at der her var Det var svært at lave en god registrering af laget pga. arbejdsdybden på over 3m .Laget blev
konstateret såvel i fladen som i profilen.

Består af...... A2035,A2036

X2021: Knogler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)Fund............

Brønd, Brønd, Middelalder

A2034

Tegninger....

Foto.............

Sandet opfyldslag i Grøft II i "Dybet" med en tykkelse på ca. 50 cm. Muligvis et opfyldslag på undergrunden eller
flyvesand.Gule og lidt grålige farver med enkelte sorte pletter. Hetrogent sand. Laget skiller sig klart ud fra den sandet
og gruset undergrund.I laget var der formodentligt gravet en vikel på 80 grader.Laget blev set i fladen og
profilen.Måske samme påførte lag som i Ribe hvor man har udlagt sand på handelspladsen.

Består af......

X2022: personligt, remspænde, Efterreformatorisk tid (1536-1660); X2035: Dyreknogler, Historisk tid
(1067 -)

Fund............

Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Middelalder

A2035

Tegninger....

Foto.............

T2003

Brøndfyld i Grøft II i "Dybet".Brungrå faver med med hvid og sorte pletter.Formen er oval med en lige linge i
øst.Hetrogent lblandet ler spættet med lidt sand. Laget vikerkede ret fedtet og snasket. Indeholder knogler, brændt ler,
trækul og keramik (x2036,x2037,2x039,x2041).Laget vurdres som brøndfyld.Mod vest var laget tydeligt gravet ned i
undergrunden hviklet kunne ses da der blev udgravet med maskine. Det tyder på at der her var nedsat en
kassekonstruktion som ikke kunne ses mere. Keramiken i brøndens fyld strakte sig tidsmæssigt på en periode på
mindst 400 år fra 1100- 1600.Laget blev set i profilen samt fladen. Bundkoten på laget var 7,66 meter.  laget er ikke
registret grundigt da der var fare for sammenstyrtning i det over 3 m dybe hul.

28/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



Brøndfyld i Grøft II i "Dybet".Brungrå faver med med hvid og sorte pletter.Formen er oval med en lige linge i
øst.Hetrogent lblandet ler spættet med lidt sand. Laget vikerkede ret fedtet og snasket. Indeholder knogler, brændt ler,
trækul og keramik (x2036,x2037,2x039,x2041).Laget vurdres som brøndfyld.Mod vest var laget tydeligt gravet ned i
undergrunden hviklet kunne ses da der blev udgravet med maskine. Det tyder på at der her var nedsat en
kassekonstruktion som ikke kunne ses mere. Keramiken i brøndens fyld strakte sig tidsmæssigt på en periode på
mindst 400 år fra 1100- 1600.Laget blev set i profilen samt fladen. Bundkoten på laget var 7,66 meter.  laget er ikke
registret grundigt da der var fare for sammenstyrtning i det over 3 m dybe hul.

Består af...... A2033,A2036

X2036: Gråvare, bugskår, Middelalder; X2037: Gråvare, bugskår, Middelalder; X2038: Trækul,
Udateret; X2039: Dyreknogler, Udateret; X2040: Gråvare, bugskår, Middelalder; X2041: Yngre rødgods
(hornmalet) vådglasur, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

Fund............

Brønd, Brønd, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2036

Tegninger....

Foto.............

T2003

Omkringliggende fyld ved brønden i Grøft II i "Dybet".Gulbrun og rødbrunt med enkelte grå og sorte pletter.
Hetrogent sandet fyld spættet med ler pletter.Indeholder få trækul og en del knogler.Laget ligger umiddelbart over
undergrunden.Bundkoten var 7, 66 m.Laget blev kun set i fladden.

Består af...... A2033

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2037

Tegninger....

Foto.............

T2003

Omkringliggende fyld i Grøft II ved brønden.Gulbrun og rødbrunt med enkelte grå og sorte pletter. Hetrogent sandet
fyld spættet med ler pletter.Indeholder få trækul og en del knogler.Laget ligger umiddelbart over undergrunden.
Bundkoten var 7, 66 m.Laget er formodentligt samme lag som A2036. Laget blev kun set i fladden.

Består af...... A2033,A2036

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2038

Tegninger....

Foto.............

T2005,T2012

166/41,166/44,166/45,167/138,167/139

Kampestensfundament i Grøft II's nordlige del.Kampestenene fungere sekundært som fundamentet for
munkestensbygningen A-2040. Stenene består af minimum 8 kampesten med en diameter på mellem 30- 60
cm.Fundament synes at have en nord - sydgående retning omend dette ikke kan siges med sikkerhed.

Består af...... A2038,A2040

X2045: Gråvare, bugskår, VikingetidFund............

Bygningsdel, Fundament, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2039

Tegninger....

Foto.............

T2004,T2005,T2006,T2012

Kulturlag i nordenden af Grøft II.Mørke gråbrune farver med enkelte sorte farver.Homogent homøst fyld.Indeholde
teglnister, trækul, knogler og et stk. keramik (x2043).Laget ligger under A2038 og A2040.

Består af......

X2042: Importeret ældre rødgods (kandeskår), hank/øre, Middelalder; X2043: Østersøkeramik, randskår,
Yngre Vikingetid; X2047: Gråvare, bugskår, Yngre Vikingetid; X2057: nagle, Middelalder; X2058:
håndværk, art:, Middelalder; X2059: personligt, remspænde, Middelalder; X2060: nagle, Middelalder

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

29/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



A2040

Tegninger....

Foto.............

T2004,T2005,T2012

Munkestensmur og reseringslag i norden af Grøft II med en horisontal tykkelse på 65 cm. Især røde og hvide afrver
med grå, brungrå og sorte pletter.Meget blandet mørtel og stenlag med ituslået kvadratiske munkesten.Det hetrogent
lag, er opbygget af løstliggende mørtel og brudte munkesten; inde i laget synes der at være sammenhængende
murværk. Det er dog svært at bestemme hvad der er mur og hvad der er raseringslag.Laget blev set i fladen og
profilen.

Består af......

X2046: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, bundskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660)Fund............

Bygningsdel, Mur, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2041

Tegninger....

Foto.............

T2005,T2012

Kulturlag  i nordenden af Grøft II med en tykkelse på ca 10 cm.Grå og gråbrune afrver med sorte samt lysegrå og røde
pletter.Fyldet består af homogent lidt gruset sand.Laget indeholder trækul og tegl.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2042

Tegninger....

Foto.............

T2005

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på 10- 15 cm.Laget er lysegråt med gråbrun plamager samt sorte og enkelte
rødelige pletter.Homogent sandholdigt let leret fyld. Laget indeholder mange trækul og brændt ler. Laget blev set i
profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2043

Tegninger....

Foto.............

T2005

Kulturlag i nordenden af Grøft II med en tykkelse på 35- 40 cm.Grå og brune farver med hvide, gule, sorte og røde
pletter. Homogent lerholdigt sand.Indeholder tegl, trækul, brændt ler og mange mørtelklumper.Laget blev set i
profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2044

Tegninger....

Foto.............

T2005

Kulturlag i nordenden af Grøft II med en tykkelse på 15- 20 cm.Grå og brune farver med hvide, gule, sorte og røde
pletter. Homogent lerholdigt sand.Laget har samme konsistens og indhold som A2043 men er adskilt af et bånd
lysebrunt sand. Indeholder tegl, trækul, brændt ler og mange mørtelklumper.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............
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Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2045

Tegninger....

Foto.............

T2006

Kulturlag i nordenden af Grøft II med en tykkelse på mellem 25- 35 cm.Mørke gråbrune farver med sorte, rødelige,
gulelige pletter.Homogent lerholdigt sand. Laget indeholder mange trækul og en del brændt ler.Laget blev set i
profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2046

Tegninger....

Foto.............

T2006

Kulturlag i nordenden af Grøft II med en tykkelse på 15- 20 cm.Gråsort kulturlag med mange sote samt brune og røde
pletter. Hetrogent blandet ler og sodholdig trækulsfyld. Laget indeholder mange trækul, sod og mange brændte
lerpletter.Laget er set i profilen.Fyldet ligner meget det i A2012, A2001.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2047

Tegninger....

Foto.............

T2006

Kulturlag eller et lergulv i nordenden af Grøft II med en tykkelse på ca. 10 cm. Gule farve med enkelte brune og sorte
pletter.Gulvlaget er vandretliggende.Homogent ler. Det virker dog ikke sammenpresset eller satmpet.Laget indeholder
enkelte trækulsnister.Laget er set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2048

Tegninger....

Foto.............

T2005

Kulturlag i nordenden af Grøft II med en tykkelse på 10- 15 cm.Prmært med grå og lysegråfarver med røde og enkelte
sorte og gulige pletter.Homogent leret fyld der indeholder tegl.Sandsynligtvis er det en lerkligning som er
sammenfaldet.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2049

Tegninger....

Foto.............

T2006

Kulturlag i nordenden af Grøft II med en tykkelse på 35- 40 cm.Grå og brune farver med hvide, gule, sorte og røde
pletter. Homogent lerholdigt sand.Indeholder tegl, trækul, brændt ler og mørtelklumper.Laget blev set i profilen.Laget
er identisk med A2043.

Består af......

Fund............
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Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2050

Tegninger....

Foto.............

T2006

Kulturlag i nordenden af Grøft II med en tykkelse på 15- 20 cm.Grå og brune farver med hvide, gule, sorte og røde
pletter. Homogent lerholdigt sand.Laget har samme konsistens og indhold som A2043 men er adskilt af et bånd
lysebrunt sand. Indeholder tegl, trækul, brændt ler og mange mørtelklumper.Laget blev set i profilen. Laget er identisk
med A2044.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2051

Tegninger....

Foto.............

T2007,T2009

Loft- eller ovnvæg af klinet ler i Grøft II.Røde, gule, orange farver med enkelte sorte og mørkebrune pletter.Formen er
trekantet med udflydende tunger mod øst. Konstruktionen består af hårdt brændt stampet ler med en tykkelse på 8- 10
cm og en diameter på ca. 35x30 cm.Indeholder mange store stykker trækul.Laget blev først tolket som en lervæg, der
var sammenfaldet, men da de næste lag fremkom blev det hurtigt klart at der var tale om en ovn.Laget er set i fladen
og profilen.Laget tolkes som et ovnloft pga. sammenhængen med de nedre liggende lerlag og kulturlag.

Består af......

Fund............

Produktionsanlæg, Ovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2052

Tegninger....

Foto.............

T2007,T2009

Kulturlag i Grøft II med en tykkel på 8- 12 cm.Farverne er primært grå med sorte pletter og røde nister.Homogent lag,
der består af sandholdigt ler.Laget er set i fladen og profilen. Laget omgiver de lag der udgør ovn A2051 mv. I fyldet
var der en del keramik fra renæssancen. De strategrafiske relationer til A2053, A2054, A2057 er ikke ordentligt
dokumenterede.

Består af......

X2048: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660);
X2065: jern, smedeslagge ?, Udateret

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2053

Tegninger....

Foto.............

T2007,T2009

Kultur og affaldslag i ovnen i Grøft II med en tykkelse på ca. 10 cm.Primært gråbrune farver med sorte og røde pletter.
Laget bestod af hetrogent brændt ler og et sandholdigt fyld.Laget indeholdte brædte kampesten med en dia. på 5-8 cm
og tre munkesten liggende på en række.Laget er set i fladen og profilen.Laget formodes at udgøre det fyld som ligger
inde i ovnen. Hvilket skal forstås som de affaldslag, der måtte være inde i ovnen.Laget viste sig under udgravningen at
være det samme som A2054.

Består af...... A2051,A2054,A2056

X2052: Anden kardel, ubestemt, Efterreformatorisk tid (1536-1660)Fund............

Produktionsanlæg, Ovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2054

Tegninger.... T2007,T2009
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Foto.............

Kultur og affaldslag i ovnen i Grøft II med en tykkelse på ca. 10 cm.Primært gråbrune farver med sorte og røde pletter.
Laget bestod af hetrogent brændt ler og et sandholdigt fyld.Laget indeholdte brædte kampesten med en dia. på 5-8 cm
og tre munkesten liggende på en række.Laget indeholdte tegl, brændt ler og muslingeskaller. Disse er dog lidt svære at
forklare!laget er set i fladen og profilen.Laget viste sig under udgravningen at være det samme som A2053.

Består af...... A2051,A2053,A2056

X2148: Slagge og vægdel fra bronceovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660); X2149: Brændt ler,
Efterreformatorisk tid (1536-1660); X2150: Støbeform med aftryk, Efterreformatorisk tid (1536-1660);
X2155: Brændt ler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

Fund............

Produktionsanlæg, Ovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2055

Tegninger....

Foto.............

Nedgraningsfyld i Grøft II.

Består af......

Fund............

Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2056

Tegninger....

Foto.............

T2007,T2009

Ovngulv i Grøft II.Lagets farver kommer fra det rødgule ler med enkelte sorte pletter.Laget består af homogent
stampet brændt ler med trækulsnister.  Konstruktionen består af hårdt brændt stampet ler med en tykkelse på 8- 10 cm
og en diameter på ca. 35x30 cm.Laget strækker sig over et areal på 80x80 cm.Indeholdt mange store stykker
trækul.laget er set i fladen og profilen.Laget tolkes som et ovngulv pga. sammenhængen med de øvre liggende lerlag
og kulturlag.

Består af...... A2051

X2049: Anden del af dyr/fugl/fisk (ikke knogler), Efterreformatorisk tid (1536-1660)Fund............

Produktionsanlæg, Ovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2057

Tegninger....

Foto.............

T2007,T2009,T2010,T2016,T2036

Kultulag strækkende sig over hele det miderste stykke af grøft II mellem "Dybet" i S. og betonfundamentet. N.Primært
brungrå  faver med sorte, hvide grå, røde og bune pletter.Homogent fyld der består af sandholdigt ler. Kulturaget
indeholdt mange genstandsfund samt tegl og trækul.Laget er set i fladen og profilen.Laget genstandsfund viser at det
kan dateres til 1700-1800-tallet.A2057 udbreder sig over hele grøften i en afstrand på over 7 meter.

Består af......

X2051: Anden kardel, ubestemt, Nyere tid (1661 - ); X2053: Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur,
bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660); X2054: Kridtpibe, Efterreformatorisk tid (1536-1660);
X2061: Anden kardel, ubestemt, Nyere tid (1661 - ); X2062: søm, Nyere tid (1661 - ); X2063: Gråvare,
bugskår, Middelalder; X2064: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bundskår, Nyere tid (1661 - );
X2071: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - ); X2072: redskab,
ubestemt, Nyere tid (1661 - ); X2073: nagle, Nyere tid (1661 - ); X2152: Metal, andet, Nyere tid (1661 -
)

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2058

Tegninger....

Foto.............
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Kulturlag i grøft I.Lysebrune farver med hvide og sorte pletter.Homogent lerholdigt sand

Består af......

Fund............

Udgår, Udgår, Udateret

A2060

Tegninger....

Foto.............

T2009

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på 5-7 cm.Lagets farve er grå med hvide og sorte pletter.Fyldet består af
homogent let sandholdigt ler.Laget indeholder mørtel og trækul. Laget er set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre middelalder (1500-tal)

A2061

Tegninger....

Foto.............

T2009

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på 2- 4 cm.Laget har klare sorte farver.Fyldet består af et homogent soddet
trækulslag iblandet sand.Laget indeholder mange trækul.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2062

Tegninger....

Foto.............

T2009

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på 8- 10 cm.Laget besod af gråbrune og brune farve med grågule pletter .Fyldet
består af hetrogent lerholdigt sand med grågule lerpletter. Laget blev set i profilen.I profilen fremkom et skår der
formodentligt er fra 1200- 1300- tallet.

Består af......

X2050: Importeret ældre rødgods (kandeskår), bugskår, Yngre Middelalder (1250 - 1535); X2156:
Stentøj, randskår, Middelalder; X2157: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Yngre
middelalder (1500-tal)

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2063

Tegninger....

Foto.............

T2011

Brokkelag i Grøft II.Brokkelag med hvide røde, hvide og grå farver.Laget består af mørtel og tegl og er en del af
munkestensbygning A2009, men forbandter kunne ikke ses ordenligt pga. mørtel.Kun en lille del af konstruktionen
fremkom. Brokkerne blev set i fladen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2064

Tegninger....

Foto.............

T2014

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på ca. 10 cm. Farverne er primært brungrå med hvide, sorte og røde pletter.Fyldet
er homogent homøst let siltholddigt sandet fyld.Indeholder tegl og trækul.Laget dateres til 1700- tallet ud fra
keramikken og kridtpiber.Laget blev set i fladen.
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Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på ca. 10 cm. Farverne er primært brungrå med hvide, sorte og røde pletter.Fyldet
er homogent homøst let siltholddigt sandet fyld.Indeholder tegl og trækul.Laget dateres til 1700- tallet ud fra
keramikken og kridtpiber.Laget blev set i fladen.

Består af......

X2066: Keramik diverse, Nyere tid (1661 - ); X2067: Dyreknogler, Efterreformatorisk tid (1536-1660)Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2128

Tegninger....

Foto.............

T2028

Brostensbelægning i Grøft III. Brostenene består af toppede brosten, hvilket daterer vejbelægningen til mellem år 1770
- 1900 (Foto 131- 137).Belægningen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Belægning, Belægning, Nyere tid, industrialismen

A2129

Tegninger....

Foto.............

T2028

Brostensbelægning i Grøft III.Brostenene består af toppede brosten, hvilket daterer vejbelægningen til mellem år 1770
- 1900 og lå oven på lag A2136. Dermed er denne belægning yngre end A2128 (Foto 131- 137).Belægningen blev set i
profilen.

Består af......

Fund............

Belægning, Belægning, Nyere tid, 1600-1700 tallet

A2130

Tegninger....

Foto.............

T2028

Sandbelægning i Grøft III med en tykkelse på mellem 2- 14 cm..Lysegult og beige farver. Meget homogent sand.
Sandet udgør et stabiliseringlag for brostensbelægning A2128 (Foto 131- 137).Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Belægning, Belægning, Nyere tid, 1600-1700 tallet

A2131

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag i Grøft III tykkelse på mellem 5- 14 cm..Lysegult og beige farver. Fyldet består af homogent ler. Laget
indeholdt lidt trækul og meget tegl. Det skæres af nedgravningen fra fyldet i A3132. Laget A2131 er identisk med
fyldet i A2145 (Foto 131- 137).Laget tolkes som et gulvlag til en ovnkonstruktionen A2143.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Nyere tid, 1600-1700 tallet

A2132

Tegninger....

Foto.............

T2028

Gulvlag- eller kulturlag i Grøft III med tykkelse på mellem 4- 12 cm..Gult, brunt og sort kulturlag. Fyldet består af
hetrogent ler og indeholder rigtigt mange trækul. Laget har en lille nedgravning som skære A2131 & A2145. Laget har
en plan flade hvilket gør, at det kan tolkes som et gulvlag, der måske høre til ovnkonstruktionen A2143 (Foto 131-
137).Laget blev set i profilen.
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Gulvlag- eller kulturlag i Grøft III med tykkelse på mellem 4- 12 cm..Gult, brunt og sort kulturlag. Fyldet består af
hetrogent ler og indeholder rigtigt mange trækul. Laget har en lille nedgravning som skære A2131 & A2145. Laget har
en plan flade hvilket gør, at det kan tolkes som et gulvlag, der måske høre til ovnkonstruktionen A2143 (Foto 131-
137).Laget blev set i profilen.

Består af...... A2143

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Nyere tid (1661 - )

A2133

Tegninger....

Foto.............

T2028

Gulvlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 4- 8 cm..Vekslende grå farver. Fyldet består af hetrogent ler og brændt
ler og indeholder mange trækul.Laget er sandsynligvis et gulvlag, som i givet fald tilhører ovnkonstruktionen A2143
(Foto 131- 137). Laget blev set i profilen.

Består af...... A2143

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Nyere tid (1661 - )

A2134

Tegninger....

Foto.............

T2025,T2028

Munkestenstenmur med en tykkelse på 8- 12 cm.Et murparti af røde munkesten i toskifter, de enkelte sten var dog
svære at skelne fra hindanden. Muren er sat på kampestensfundament A2212. Måske udgør væggen en del af det hus,
der har indeholdt oven A2143 (Foto130- 137). Muren blev set i profilen.

Består af...... A2212

Fund............

Bygningsdel, Mur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2135

Tegninger....

Foto.............

T2025

Gulv- og kulturlag med en tykkelse på ca. 5 cmGulbrun farver. Fyldte består af homogent kompakt ler. Laget
indeholder trækul. Det ligger i samme horisont som brostensbelægningen A2129. Laget udgør derfor et gulv eller
udretningslag, der skal ses i relation til A2129. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Nyere tid, 1600-1700 tallet

A2136

Tegninger....

Foto.............

T2025,T2028

Kulturlag og Stabiliseringslag for A2129 & A2135 i Grøft III. Laget har en meget varierende tykkelse på mellem 8- 25
cm.Grågult med sorte og røde pletter. Hetrogent fyld bestående af fint sand og fingrus spættet med lerpletter. Laget
indeholder trækul og en hel del tegl. Det er relativt plant i overfladen, hvilket kan forklares med at det er et
afretningslag for A2129 og A2135. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Nyere tid, 1600-1700 tallet

A2137

Tegninger....

Foto.............

Brokke- og nedbrydningslag i Grøft III med tykkelse på  4- 8 cm.Mørke grå og gule farver. Fyldet er bestående af
hetrogent siltholdigt homøst sand. Indeholder mange teglbrokker og trækul. Laget støder direkte op til nordsiden af
murværk A2134. Laget blev set i profilen.
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Brokke- og nedbrydningslag i Grøft III med tykkelse på  4- 8 cm.Mørke grå og gule farver. Fyldet er bestående af
hetrogent siltholdigt homøst sand. Indeholder mange teglbrokker og trækul. Laget støder direkte op til nordsiden af
murværk A2134. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2138

Tegninger....

Foto.............

Brokke- og byggeaffaldsslag med en tykkelse på 5- 13 cm.Lysegrå grå, brune sorte, hvide og røde farver. Fyldet består
af hetrogent homøst siltholddigt sand med ler pletter. Indeholder mange murbrokker, tegl og en hel del trækul. Laget
ligger direkte op til murværk A2134 og kan bestå af affald i forbindelse med opførelsen af huset, da der er mange
brokker i laget men næsten ingen teglnister. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2139

Tegninger....

Foto.............

Brokke- og nedbrydningslag i Grøft III med en tykkelse på ca. 25- 40 cm. Primært gråt med røde, hvide og sorte
pletter og meget hetrogent homøst fyld bestående af silt, sand og ler samt virker meget omrodet. Indeholder mange
trækul og meget tegl.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2140

Tegninger....

Foto.............

T2028

Formodet ovn og kulturlag i nedgravning i Grøft III med en tykkelse på ca. 20 cm.Mørkegrå med brune, røde og sorte
pletter. Fyldet er meget hetrogent og indeholder meget brændt ler, trækul, teglnister og sod.  Fyldet er identisk med
A2190, som også ligger stratigrafisk i samme niveau og derfor må det være samme aktivitet der hændt.Sandsynligvis
er der tale om to forskellige ovnkonstruktioner.Laget blev set i profilen.

Består af...... A2190

Fund............

Produktionsanlæg, Produktionsanlæg, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2141

Tegninger....

Foto.............

T2028

Gulvlag i Grøft III med en tykkelse på 6- 16 cm. Beigefarvet spættet med rødbrune og sorte pletter. Fyldet består af
kompakt ler og indeholder trækulsnister. Laget tolkes som et arbejdsgulv i forholde til ovnen A2143 fordi der er
direkte sammenhæng mellem lagene.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2142

Tegninger....

Foto.............

T2025,T2028
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Kulturlag og fyld til Fundamentsgrøft i Grøft III med en dybde på ca. 20 cm.Gulgrå spættet med røde, rødbrune farver.
Hetrogent fyld der består af henholdsvis brændt og ubrændt ler. Indeholder en hel del tegl og trækul. Nedgravningen
har forholdsvis rette sider og en rimeligt flad bund, derfor tolkes anlægget som en fundamentsgrøft. Laget blev set i
profilen.

Består af...... A2134

Fund............

Kulturlag, Bygningsdel, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2143

Tegninger....

Foto.............

T2028

Munkestensgulv i Grøft III med en tykkelse på 8- 12 cm. Munkestensgulvet har røde og sorte farver. Munkestenene er
lagt i en til to skifter og er meget kraftigt ildpåvirket, og bl.a. derfor tolkes de som rester af et ovngulv. Under gulvet
ligger stabiliserings sandlaget A2189 og dermed kan det siges med sikkerhed at konstruktionen A2143 er et gulv. Det
munkestensproducerede ovngulv blev set i profilen.

Består af...... A2141

Fund............

Produktionsanlæg, Ovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2144

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og trækulslag i Grøft III med en tykkelse på ca. 3 cm.Sorte og gråsorte farver. Fyldet består af trækul
indeholdende enkelte sandkorn. Laget ligger direkte oven på A2143 og A2141; og tolkes derfor som et udsmidslag fra
ovn A2143.Trækulslaget blev set i profilen.

Består af...... A2143

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2145

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og gulvlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 2- 5 cm. Beige farver kraftigt spætte med røde, rødbrune og
sorte pletter. Indeholder tegl og trækul samt brændt ler. Tilsammen med A2131 & A2132 udgør de tre gulvlag
forskellige faser til ovn 2143.Laget blev set i profilen.

Består af...... A2143

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2146

Tegninger....

Foto.............

T2028

Stenforret stolpehul i Grøft III målende ca. 20x20 cm. Kampestenskonstruktion i stolpehullet består af sten på 6- 20
cm. i diameter.Stenene er lagt i brungrå silt.  Stolpehullet blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Stolpehul, Stolpehul, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2147

Tegninger.... T2028
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Foto.............

Opfyldningslag og kulturlag i Grøft III med en tykkelse på 2- 12 cm. Grå, brune, sorte og røde farver. Meget hetrogent
fyld bestående af omblandet sand og ler. Laget indeholder mange stykker trækul. Laget er identisk med lagene A2205
& A2206. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2148

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på 11- 22 cm. Grå farver spættet med brune og sorte pletter. Laget består af
homogent homøst ler. Laget indeholder mange stykker trækul og dyre knogler.  Trækulslaget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2149

Tegninger....

Foto.............

Kulturlag og opfyldslag i Grøft III med en tykkelse på 4- 12 cm.Grå farver med brune og sorte pletter. Fyldet består af
homogent silt. Laget indeholder trækul og brændt ler. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2150

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag fra stolpehul i Grøft III. Grå farver med brune pletter, røde og sorte nister. Fyldet består af meget hetrogent
sand med et let homøst fyld, iblandet undergrundsler. Indeholder tegl og mange trækul. Nedgravningen til stolpehullet
har meget bratte kanter med flad bund og kan nemt erkendes som et stolpehul, da fyldet skiller sig klart ud. Laget blev
set i profilen.

Består af......

Fund............

Stolpehul, Stolpehul, Nyere tid (1661 - )

A2151

Tegninger....

Foto.............

T2025

Brandpåvirket kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 5- 8 cm.Sorte farver med rødbrune og grå pletter.
Fyldet består af relativt homogent ler, der er meget sodet og ildpåvirket. Indeholder mange trækul. Laget kan ikke
direkte knyttes til nogle af de fundene ovnkonstruktioner.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2152

Tegninger....

Foto.............

T2025

39/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



Foto.............

Nedgravning i Grøft III.Grå, lysegrå farver med sorte nister. Fyldet består af hetrogent og let homøst lerholdigt sand.
Laget indeholder trækulsnister. Laget er formodentligt det sammen som A2194, men med en lidt anden
sammensætning.Laget blev set i profilen.

Består af......

X2117: betalingsmiddel, mønt, MiddelalderFund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre middelalder (1500-tal)

A2153

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 20- 30 cm.Brungrå farver med hvide, røde og sorte pletter. Fyldet
består af homogent og homøst let sandet silt. Indeholder mørtel, tegl og trækul.Laget formodes at være det samme som
A2156.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2154

Tegninger....

Foto.............

T2025

Formuldet stolpespor i Grøft III. Grå og gråbrune farver. Fyldet består af meget homogent let sodet hpomøst og sandet
silt. Sammen med A2150 udgører disse to lag dele af ét stolpehul i A2211.Stolpen har været mindst 15 cm. i diameter.
Fyldet blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Stolpehul, Stolpehul, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2155

Tegninger....

Foto.............

T2028

Gulv- eller kulturlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 5. cm.Rødbrune og gule rustlignende farver og sorte nister.
Fyldet består af hetrogent let brændt ler blandet med fingrus. Laget er evt. et gulvlag, fordi det er et forholdsvis
vandretliggende 5 cm. tyndt  lerlag.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2156

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem ca. 15- 25 cm.Brungrå farver med hvide, røde og sorte pletter. Fyldet
består af homogent og homøst let sandet silt. Indeholder mørtel, tegl og trækul.Laget er afsat ved en intensiv aktivitet
eller snare som et produkt af meget affald.Laget formodes at være det samme som A2156.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2157

Tegninger....

Foto.............

T2025
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Brokke- og nedbrydningslag i Grøft III med en tykkelse på mellem 5- 10 cm. Mørkegrå med røde, sorte, hvide og grå
pletter. Fyldet består af meget hetrogent blandet sand og ler. Indeholder tegl, murbrokker, mørtel og trækul alt sammen
rester af byggeaffald. Laget er identisk med A2158. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2158

Tegninger....

Foto.............

T2025

Nedbrydningslag i Grøft III med en tykkelse på mellem 10- 15 cm. Mørkegrå med røde, sorte, hvide og grå pletter.
Fyldet består af meget hetrogent blandet sand og ler. Indeholder tegl, murbrokker, mørtel og trækul alt sammen rester
af byggeaffald. Laget er identisk med A2157. Laget blev set i profilen.

Består af...... A2057

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2159

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 1- 12 cm.Brungrå med røde og sorte pletter. Fyldet består af homøst
let sandet silt. Laget indeholder trækul og tegl. Laget begynder i syd og tager til i tykkelse mod Nord. Kulturlaget er
afsat ved en intensiv aktivitet. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2160

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag i Grøft III, med en tykkelse på ca. 3- 6 cm. Mørkegrå farver med sorte pletter. Fyldet består af homogent og
sodet sandet silt. Indeholder rigtigt mange trækul. Laget er et tyndt kulturlag, som er afsat af en ildrelateret funktion af
en ukendt karakter.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2161

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og brandlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 2- 4 cm.Farverne er sorte og grå. Fyldet består af fed homogent
ler og sod. Indeholder rigtigt mange trækul. Laget er identisk med A2162.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2162

Tegninger....

Foto.............

T2028
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Kultur- og brandlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 2- 4 cm.Farverne er sorte og grå. Fyldet består af fed homogent
ler og sod. Indeholder rigtigt mange trækul. Laget er identisk med A2161.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre middelalder (1500-tal)

A2163

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og stabiliseringslag i Grøft III med en tykkelse på 2- 4 cm.Lysegule farver. Fyldet består af homogent ler.
Laget er meget tyndt og der er ingen spor af aktivitet, hvilket indikere, at det er et afsat lag. Laget ligger mellem flere
tynde lag, der tilsammen kan tolkes som en langvarig aktivitet af samme ekstensive karakterer. Laget er identisk med
A2165Laget blev set i profilen

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre middelalder (1500-tal)

A2164

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og stabiliseringslag i Grøft III med en tykkelse på mellem 0,2- 0,6 cm. Brune farver. Fyldet besår af homogent
siltholdigt ler. Laget er meget tyndt og der er ingen spor af aktivitet, hvilket indikere, at det er et afsat lag. Laget ligger
mellem flere tynde lag, der tilsammen kan tolkes som en langvarig aktivitet af samme ekstensive karakterer.Laget blev
set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2165

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og stabiliseringslag i Grøft III med en tykkelse på 2- 4 cm.Lysegule farver. Fyldet består af homogent ler.
Laget er meget tyndt og der er ingen spor af aktivitet, hvilket indikere, at det er et afsat lag. Laget ligger mellem flere
tynde lag, der tilsammen kan tolkes som en langvarig aktivitet af samme ekstensive karakterer. Laget er identisk med
A2163.Laget blev set i profilen

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2166

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på 1- 2 cm.. Farverne er gulgrå med rød- orange pletter. Fyldet består af
homogent ler. Indeholder en hel del brændt ler og trækul.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2167

Tegninger.... T2028
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Foto.............

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 1- 4 cm.Laget har gule og farver med sorte pletter. Fyldet består af
homogent ler. Laget indeholder mange trækul.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2168

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 2- 6 cm.Mørkegrå og grå farver med brune og sorte pletter. Fyldet består
af homogent siltet ler. Indeholder knogler og trækul. Laget er identisk med A2169.Laget blev set i profilen.

Består af......

X2120: Gråvare, bugskår, Yngre Middelalder (1250 - 1535)Fund............

Kulturlag, Kulturlag , Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2169

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 3 cm. Mørkegrå og grå farver med brune og sorte pletter. Fyldet består af
homogent siltet ler. Indeholder knogler og trækul. Laget er identisk med A2168.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2170

Tegninger....

Foto.............

T2028

Gulvlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 20 cm.Farverne består skiftende gulbrune nuancer med sorte pletter. Fyldet
består af hetrogent ler, der er kompakt og delvist brændt. Laget indeholder mange trækul. Laget er set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2171

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag- eller afretningslag i Grøft III med en tykkelse på ca. 10- 15 cm. Gråbrune og mørkebrune nuancer. Fyldet
består af homogent sodet sand og er kraftigt ildpåvirket især for oven. Laget tolkes som et afretningslag i forbindelse
med at gulvet ved ovnen A2143 synker.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2172

Tegninger....

Foto.............

T2010,T2036

Nedgarvning i Grøft II. Nedgravningen er ca. 30 cm. dyb med stejle kanter. Fyldet i nedgravningen består af A2067.
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Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Nyere tid, industrialismen

A2173

Tegninger....

Foto.............

T2025

Afretningslag i Grøft III med en tykkelse på ca. 5- 10 cm. Mørkegrå og mørkebrune farver med røde, sorte og hvide
pletter. Fyldet består homøst hetrogent siltet sand. Laget indeholder murbrokker fra munkesten, mørtel og trækul.
Laget skære A2174, men tolkes som et afretningslag snare end fyldningslag.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2174

Tegninger....

Foto.............

T2025

Nedbrydnings- og kulturlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 8- 12 cm.Grundfarven er grå vekslende gråbrune, brune,
røde, hvide og sorte farver. Fyldet består af homøst og meget hetrogent siltet sand. Indeholder en hel del dyreknogler,
munkesten, mørtel og sorte.      Fyldet er blandet byggemateriale omrodet med almindeligt affald. Ergo er laget opstået
i forbindelse med en nedrivning hvor der bliver tilsat en mængde husholdnings affald. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2175

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kultur- og brandlag i Grøft III med en tykkelse på 6- 15 cm.  Primært sorte og grå farver mod syd er det helt sort.
Fyldet består af hetrogent sandet fyld mod nord, der glider over og bliver til et kulturlag; mod syd bliver fyldet mere
homogent og sodholdigt. Branden har været mest intensiv i nord og har derefter spredt sig mod syd, hvor fyldet bliver
mere grå, homøs og siltet. Laget blev set i profilen.

Består af......

X2118: betalingsmiddel, mønt, Middelalder; X2124: Dyreknogler, MiddelalderFund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2176

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på 15- 20 cm. Grå farver med røde brune og sorte pletter. Fyldet består af relativt
homogent lerholdigt homøst sand. Laget er relativt tykt med sine 20 cm. Laget tolkes som husholdnings affald pga.
manglen af murbrokker. Indeholder trækul og tegl.  Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2177

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag af formodet mark- eller havejord i Grøft III med en tykkelse på 1- 5 cm. Laget har en brungrå farve. Fyldet
besår af meget homogent let homøst silt. Laget har ingen indblanding af andre materialer, hvilket indikere at det er
tidligere markjord.   Laget er identisk med A2179.Laget blev set i profil.
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Kulturlag af formodet mark- eller havejord i Grøft III med en tykkelse på 1- 5 cm. Laget har en brungrå farve. Fyldet
besår af meget homogent let homøst silt. Laget har ingen indblanding af andre materialer, hvilket indikere at det er
tidligere markjord.   Laget er identisk med A2179.Laget blev set i profil.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Oldtid

A2178

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag eller geologisk aflejret lag i Grøft III med en tykkelse på 4- 10 cm.Gulbrune farver. Fylddet består af
homogent og homøst vandaflejret sand. I princippet er laget aflejret uden menneskelig påvirkning.Laget blev set i
profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2179

Tegninger....

Foto.............

T2025

Kulturlag af formodet mark- eller havejord i Grøft III med en tykkelse på ca. 30 cm. Laget har en brungrå farve. Fyldet
besår af meget homogent let homøst silt. Laget indeholder trækul og er næsten identisk med A2177. Lagets homogene
karakter og fyldets struktur, leder til, at laget tolkes som tidligere kulturpåvirket markfyld. Laget blev set i profilen.

Består af...... A2177

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Oldtid

A2180

Tegninger....

Foto.............

Kultur- eller brokke- og nedbrydningslag i Grøft III med en tykkelse på 2- 6 cm. Primært har laget lysegrå farver med
brune, røde og hvide pletter. Fyldet består af hetrogent ler blandet med murbrokker og mørtel. Indeholder rester af
munkesten, mørtel og trækul. Brokkelaget indikerer, at der har ligget en munkestenskonstruktion i umiddelbart
nærheden.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2181

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og sandfundamentslag i Grøft III med en tykkelse på mellem 1- 4 cm.Orange farvenuancer med sorte pletter.
Fyldet består af fint sand der er kraftigt ildpåvirket. Sandlaget udgør fundamentet til gulvet i ovn A2143 og
sandfundamentet er den første fase af ovn A2143. Indeholder trækulsnister. Laget er en del af A2189.Laget blev set i
profilen.

Består af...... A2143

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660), 1

A2182

Tegninger.... T2028
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Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og gulvlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 2- 6 cm. Gule, røde og orange farver. Fyldet består af relativt
homogent brændt ler. Ulaget indeholder tegl. Sandsynligvis er der tale om et tidligere gulv til ovn A2143. Laget blev
set i profilen.

Består af...... A2143

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2183

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag og nedgravning i Grøft III med en tykkelse på ca. 46 cm.Primært grå farvenuancer med røde hvide, brune og
sorte pletter. Fyldet består af hetrogent homøst ler. Laget indeholder tegl, trækul, kampesten og knogler. Laget blev set
i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2184

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 4- 6 cm.Vekslende grå, brune, hvide og sorte pletter. Fyldet består af
hetrogent ler. Indeholder tegl og trækul.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2185

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag- eller stabiliseringslag i Grøft III med en tykkelse på 1 cm.Brungule farver. Fyldet består af relativt
homogent sand. Indeholder mange trækul. Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Middelalder

A2186

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag og nedgravningsfyld i grøft III med en tykkelse på 1- 10 cm. Primært brunlige farver med røde, mælkehvide
og røde pletter. Fyldet består af hetrogent siltet  ler. Indeholder trækul samt dele af knogler og tegl. Laget blev set i
profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2187

Tegninger....

Foto.............

T2028
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Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 6- 26 cm. Brune farver. Fyldet består af silt med et indslag af ler.
Indeholder store indsalg af trækul og knogler samt keramikfundet X- 2121, der består af østersøkeramik. Laget skæres
af to nedgravninger. Laget blev set i profilen.

Består af......

X2121: Østersøkeramik, bugskår, Ældre Middelalder (1066 - 1300)Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2188

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag i Grøft III med en tykkelse på mellem 8- 18 cm. Primært brune farver med grå og sorte pletter. Fyldet består
af et relativt homogent siltet lag med indslag af ler. Indeholder knogler og mange trækul. Laget skæres af to
nedgravninger A2221 og A2220. Laget blev set i profilen.

Består af...... A2187

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2189

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur-, fundaments- og stabiliseringslag i Grøft III med en tykkelse på ca. 4 cm. Gule og orange farver. Fyldet består
af finkornet sand. Indeholder trækulsnister.Laget er meget tyndt og udgøre fundamentet til teglstenene i ovn
A2143.Laget blev set i profilen

Består af...... A2143

Fund............

Produktionsanlæg, Ovn, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2190

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og brandlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 12 cm.. Grå og sorte farver med rødbrune pletter. Fyldet består
af hetrogent ler blandet med trækul og brændt ler. Laget skiller sig helt klart ud fra de ovenliggende ildpårvirket
ovenkonstruktioner. Laget ligner i høj grad A2140 og er tilkommet inden A2143 & A2134. Laget er svært at
tolke.Laget blev set i profilen.

Består af...... A2140

Fund............

Produktionsanlæg, Produktionsanlæg, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2191

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- eller gulvlag i Grøft III med en tykkelse på ca. 8 cm.Gult med sorte pletter. Fyldet består af homogent kompakt
ler. Indeholder mage trækul. Lerets  kompakte form tyder på, at laget er rester af et gulv, der er bortgravet ved
skæringen af A2217 & A2216. Laget blev set i profilen.

Består af...... A2192

Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2192

Tegninger.... T2028
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Foto.............

Kulturlag eller en rest af en ovnkonstruktion i Grøft III med en tykkelse på 12 cm.Primært gule og orange farver med
røde og sorte pletter. Fyldet består af hetrogent sand og ler. Indeholder mange trækul og teglfragmenter. Muligvis er
anlægget en ovnkonstruktion hvor A2191 er en ovenliggende relation. Men anlægget er svært at forklare og tolke.
Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Produktionsanlæg, Ovn, Yngre middelalder (1500-tal)

A2193

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kulturlag- og nedgravningsfyld i Grøft III med en tykkelse på 6- 95 cm.Primært brune og gulgrå farver spættet med
røde, gule, hvide og sorte pletter. Fyldet består af relativt hetrogent ler blandet med silt. Indeholder tegl, knogler,
kampesten og trækul.Sandnister langs nedgravningskanten tyder på at nedgravningen har stået åben et stykke tid inden
at den blev fyldt igen.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2194

Tegninger....

Foto.............

T2028

Sekundært nedgravningsfyld i Grøft III. Primært gråbrune farver med brune, gule, røde og flødehvide pletter samt
sorte nister. Fyldet består af hetrogent silt spættet med ler. Indeholder knogler, tegl, mørtel, keramik (X-2119), rester
af kobberlegering (mønt?) og trækulsnister. Keramikken datere laget til 1300- 1400- tallet.Selve nedgravningen er
formodentligt blevet fyldt over flere omgangen hvor A2194 udgør den sidste opfyldsfase. A2194 er måske opstået som
udjævning inden den mulige ovnkonstrution A 2192. Laget blev set i profilen.

Består af......

X2119: Importeret ældre rødgods (kandeskår), bugskår, Yngre Middelalder (1250 - 1535)Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2195

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- og brokkelag i Grøft III med en tykkelse på mellem 4- 12 cm. Røde og grå samt hvide farver. Fyldet består af
ler og tegl. Indeholder mange murbrokker. Laget tolkes som et muligt byggeaffaldslag fra det middelalderlige
Gråbrødrekloster.  Laget er set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2196

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur- eller stabiliseringslag med en tykkelse på 8 cm. Røde, hvide, grå og sorte farver. Fyldet består af ler blandet
med sod og murbrokker. Laget indeholder meget tegl og mange trækul.Laget er aflejret i forbindelse med nedgravning
A2221 hvilket gør, at denne må have stået åben over et stykke tid.Laget er set i profilen.

Består af......

Fund............
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Kulturlag, Kulturlag, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2197

Tegninger....

Foto.............

T2025

Nedgravning i Grøft III med en dybe på mellem 10- 20 cm. Nedgravning Til A2140. Relativ skarpe
nedgravningskanter og flad bund. Nedgravningen har ikke stået åben særligt længe, for der findes ingen aflejringsspor.
Funktionen kan ikke fastslås med sikkerhed, men der er sandsynligvis tale om en ovnkonstrution, som udgøres af
A2140. Laget blev set i profilen.

Består af...... A2140

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2198

Tegninger....

Foto.............

T2027

Kultur- eller nedbryningslag i Grøft II med en tykkelse på 2- 5 cm. Primært hvide og røde farver spættet med grå
pletter. Fyldet består af hvid kalk eller mørtel. Indeholder småsten, tegl, mørtel samt keramik af typen yngre rødgods.
Laget kan ikke genfindes på profiltegningen T2036.Laget blev set i fladen.

Består af......

X2137: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår, Nyere tid (1661 - ); X2138: nøgle, Nyere
tid (1661 - ); X2139: Vinduesglas, Nyere tid (1661 - )

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2199

Tegninger....

Foto.............

T2027,T2036

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på mellem 12- 15 cm. Primært har laget lyse gråbrune farver med røde, hvide, grå
og sorte pletter. Fyldet består af relativt homogent sandet silt opblandet med lidt ler. Indeholder tegl, trækul og
keramik af bl.a. typen importeret stentøj og yngre rødgods.Laget ligger op til murværk A2269 dvs. aflejret efter
murværket. Stratigrafien mellem kulturlaget A2199 og murværk A2269 kendes ikke ordentligt, men laget ligger op
mod murværket. Laget blev set i fladen og profilen.

Består af......

X2126: Stentøj, bugskår, Efterreformatorisk tid (1536-1660); X2127: Brændt ler, Nyere tid (1661 - );
X2128: Skår, Nyere tid (1661 - ); X2136: Stentøj, bundskår, Nyere tid (1661 - )

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2200

Tegninger....

Foto.............

T2031,T2036

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på ca. 10 cm. Fyldet i laget består af lysebrune farver med sorte nister. Fyldet
består af homogent sandet silt. Indeholder trækulsnister. Laget kan meget vel være nedgravningsfyld fra en mindre
nedgravning (se T2036). Laget blev set i fladen og profilen.

Består af......

X2129: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Nyere tid (1661 - ); X2164:
Dyreknogler, Nyere tid (1661 - ); X2165: nagle, Nyere tid (1661 - ); X2166: Yngre rødgods,
(stjertpottegods) vådglasur, randskår, Nyere tid (1661 - )

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2201

Tegninger.... T2031
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Foto.............

Stensætning i Grøft II med en omkreds på ca. 3 m Ø.Stenene er lagt sandlaget A2200 og er mellem 10- 30 cm. i
diameter og anlægget består af mindst 5 kampesten. Om anlægget udgør en egentlig konstruktion er lidt tvivlsomt, da
de ikke ser ud til at ligge i et egentligt møster.Kampestenene er set i fladen og profilen.

Består af......

Fund............

Sten, Stenspor, Kultur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2202

Tegninger....

Foto.............

T2031,T2036

Kulturlag eller udjævningslag i Grøft II med en tykkelse på ca. 2 cm. Lysegrå farver med sorte pletter. Fyldet består af
homogent fedtet silt med iblandet sod. Laget indeholder tegl, munkesten, knogler, trækul, jern og glas.Laget blev set i
fladen og i profilen.

Består af......

X2106: Gråvare, bugskår, Udateret; X2108: Skår, Nyere tid (1661 - )Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2203

Tegninger....

Foto.............

T2031

Nedgravningsfyld i Grøft II med en diameter på 25 cm. og en dybde på 5 cm.Primært gråt med sorte og flødehvide
farver. Fyldet består af homogent ler. Indeholder trækul og kalk samt mørtel.Laget blev set i fladen.

Består af......

X2109: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre, Nyere tid (1661 - )Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2204

Tegninger....

Foto.............

T2028

Nedgravningsfyld i Grøft III med en tykkelse på mindst 20 cm. Primært gråbrune farver med brune, gule, røde og
flødehvide pletter samt sorte nister. Fyldet består af hetrogent silt spættet med ler. Laget indeholder knogler og trækul.
Fyldet blev tolket som identisk med A2194, men det er nærmest umuligt at A2194 går hele vejen ned i A2221.Laget
blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2205

Tegninger....

Foto.............

T2028

Kultur eller udjævnningslag med en tykkelse på 5 cm. Primært gråbrune farver med sorte pletter. Laget består af
hetrogent silt med sod. Indeholder trækul.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2206

Tegninger....

Foto.............

T2028
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Foto.............

Kultur- eller udjævningslag med en tykkelse på 6 cm.  Primært gråbrune farver med sorte pletter. Laget består af
hetrogent silt med sod. Indeholder trækul.Laget blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2207

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Består af......

Fund............

Udgår, Udgår, Udateret

A2208

Tegninger....

Foto.............

T2031,T2036

Kulturlag i Grøft II med en tykkelse på min. 10 cm.Grå og gråbrune farver med rødbrune og sorte pletter. Fyldet består
af homogent gruset sand. Indeholder tegl, søm, keramik og trækul. Laget ligger ud for murværk A2269 og er
tilkommet efter munkestensmuren.Laget blev set i fladen.

Består af......

X2111: Anden kardel, ubestemt, Nyere tid (1661 - ); X2112: Glas med pålagte tråde, Nyere tid (1661 - );
X2113: Brændt ler, Nyere tid (1661 - ); X2114: ubestemt, Nyere tid (1661 - ); X2130: Jydepotte,
bugskår, Nyere tid (1661 - )

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2209

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Består af......

Fund............

Udgår, Udgår, Udateret

A2210

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Består af......

Fund............

Udgår, Udgår, Udateret

A2211

Tegninger....

Foto.............

T2025

Nedgravning til et stolpehul i Grøft III med en dybde på ca. 45 cm.Nedgravningen har bratte kanter og har en flad
bund. Hullet er nedgravet fra toppen gennem lag A2139. Fyldet i den nordlige del af nedgravningen A2150 skiller sig
markant ud fra det sydligste fyld A2154. Sandsynligvis udgør dette fyld rester af den formuldet stolpe; mens det
nordlige fyld er nedlagt for at stabilisere stolpen. Stolpehullet blev set i profilen.
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Består af......

Fund............

Stolpehul, Nedgravning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2212

Tegninger....

Foto.............

T2025,T2028

Kampestensfundament i Grøft IIIStenfundamentet består af kampesten med en diameter på 13- 60 cm. Stenene udgør
fundamentet til den ovenliggende teglmur A2134. Underkampestenen kunne tydeligt ses en
fundamentsgrøft.Fundamentet blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Fundament, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2213

Tegninger....

Foto.............

T2024

Kampestensfundament i Grøft III. Stenen har en diameter på 32x 18 cm. Stenen var nedgravet i A2096 og senere
delvist tildækket med det samme fyld. Stenen er måske rester fra et syld, da en kampe sten med disse dimensioner vil
have haft en værdi og ikke ”bare” kan være affald. Stenen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Sten, Stenspor, Kultur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2214

Tegninger....

Foto.............

T2024

Nedgravning i Grøft III med en dybe på 17 cm.Nedgravningen har skålformet bund og er gennemskåret af to andre
nedgravninger.Nedgravningen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Nyere tid (1661 - )

A2215

Tegninger....

Foto.............

T2025

Nedgravning i Grøft III med en dybde på ca. 20 cm. Relativt bratte nedgravningskanter. Fyldet i nedgravningen består
af fyldet fra A2152 & A2142, der er det samme lag.Nedgravningen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning , Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2216

Tegninger....

Foto.............

T2025,T2028

Samme som A2215

Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Efterreformatorisk tid (1536-1660)
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A2217

Tegninger....

Foto.............

T2028

Nedgravning i Grøft III med en dybde på mellem 10- 44 cm.. Ujævne nedgravningskanter og plan bund. Sandfyldet i
bunden af nedgravningen tyder på at den har stået åben i et stykke tid.Nedgravningen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2218

Tegninger....

Foto.............

T2021

Nedgravning i Grøft III med en dybde på 46 cm.Nedgravningen har lodrette nedgravningskanter og plan bund
nedgravningen skære de to lag A2184 og A2185. Nedgravningen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2219

Tegninger....

Foto.............

T2028

Nedgravning i Grøft III med en dybde på ca. 20 cm. Relativt bratte nedgravningskanter. Nedgravningen skære A2187
og i syd går den uden for det undersøgte udgravningsområde.Nedgravningen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2220

Tegninger....

Foto.............

T2028

Nedgravning i Grøft III med en dybde på mindst 20 cm.Lodrette nedgravningskanter. Relativt bratte
nedgravningskanter. Nedgravningen skære A2187 & A2188; i syd går den uden for det undersøgte
udgravningsområde.Nedgravningen blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Ældre Middelalder (1066 - 1300)

A2221

Tegninger....

Foto.............

Nedgravning i Grøft III med en dybde på mindst 20 cm.Nedgravningsgrænsens bund var uden for
nedgravningsområdet.Nedgravning blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Kulturlag, Nedgravning, Middelalder

A2253

Tegninger....

Foto.............

T2021
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Kampe- og munkestensfundament i Grøft III .Murværker har grå, røde og hvide farver. I murværket fandtes
hovedsageligt kampesten med en diameter på ca. 28x15 cm. Der var kun bevaret teglrester på anlægget hvorfor det
ikke var muligt at se og registrer nogen forbandt på murværket. I den modsatte vestprofil synes murværket at forsætte,
men det var noget mere forstyrret vestprofilen end i Øst.Lag A2112 og 2113 der lå på begge sider af muren kan have
været gulvlag til denne. Fundament og murværket  blev set i profilen.

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Mur, Middelalder

A2269

Tegninger....

Foto.............

T2027,T2033

Munkestenbygning i grøft II set i fladen.Murværket er orienteret SØ – NV. Muren er opført i munkesten, dog suppleret
med enkelte granitsten; på profilen af muren ( kaldet A2274), var det ikke muligt at se et system i forbandt. Muren
ligger umiddelbart nord for ovn A2056 og skal ses i direkte relation til ovnen. Det er dog ikke muligt ud fra
undersøgelsen at afgøre hvad der er ældst. Muligvis har A2269 hængt sammen med og været en del af bygningen
A2009.Murværket blev både registret i fladen og profilen (A2274).

Består af......

Fund............

Bygningsdel, Mur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2270

Tegninger....

Foto.............

T2034

Kampestensfundament i Grøft II set i profilen tilhørende ruinen A2009.Grå og rødlige kampesten med hvide
mørtelpletter.Kampestenene har en diameter på ca. 30- 35 cm. Kampestenene er lagt i en øst- vestlig retning og ligger i
den vestlige ende i to lag, der danner fundament for munkestens murværk A2271. Fundamentet er identisk med A2275
& A2280.Fundamentet blev registret i fladen og i profilen.

Består af...... A2009

Fund............

Bygningsdel, Fundament, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2271

Tegninger....

Foto.............

T2034,T2035

Rester af et mørtellag- og stenfundament i bygning A2209 i Grøft II set i fladen. Farverne er primært hvide med røde,
sorte og grå pletter. Murværket består af mørtel med brudstykker af tegl. Laget hviler på kampenstensfundament
A2270, men ligger under gulvlaget A2272. Laget er identisk med A2276.Laget blev registret i fladen såvel som i
profilen.

Består af...... A2009,A2070

Fund............

Bygningsdel, Mur, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2272

Tegninger....

Foto.............

T2034

Sandfundament til gulv i bygning A2009 i Grøft II.Lyse gråbrune farver. Fyldet består af meget homogent sand og
uden indblanding af andet fyld. Laget ligger meget jævnt i underdelen af A2009 men delvist over A2271.Laget kan
sandsynligvis tolkes som fundamentsand til en gulvbelægning. Det forstyrres dog en del af nedgravning A2273.Laget
blev set i fladen.

Består af...... A2009
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Fund............

Bygningsdel, Gulv, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2273

Tegninger....

Foto.............

T2034

Nedgravning- og kulturlag i Grøft II.Mørke gråbrune farver med sorte, hvid og røde pletter.Fyldet består af homøst og
hetrogent let sandet ler. Indeholder tegl, mørtel og trækul.Nedgravningen er identisk med A2266.Laget blev set i
fladen og profilen.

Består af......

X2172: Tegl, flise, Ældre middelalder (1200-tal); X2173: Tegl, flise, MiddelalderFund............

Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 - )

A2274

Tegninger....

Foto.............

T2033

Munkestensmur i bygning A2269 i Grøft II set i sydprofilen. Munkestensmurværket er sydvæggen i bygning A2269
og muligvis også i A2009. Murværket er bevaret i mindst 4 skifter, der blev dog ikke gravet ned til fundamentstenene
her, da bygherren ændrede linjeførelsen af kloaktracéet. Den vestlige side af murærket er gennemgravet af en moderne
kloakledning. I øst er stene tydeligt brudte, hvilket indikere at her var en tilstødende nord- sydgående mur. Dette er et
sandsynligt hjørne af bygningen, hvilket passer fint i forhold til bygning A2009. 'Muren A2274 blev set i fladen såvel
som profilen.

Består af...... A2269

Fund............

Bygningsdel, Mur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2275

Tegninger....

Foto.............

T2035

Kampestensfundament i bygning A2009 i Grøft II set i profilen. Rester af mørtellag og stenfundament i bygning
A2209 i Grøft II set i fladen. Farverne er primært hvide med røde, sorte og grå pletter. Murværket består af mørtel med
brudstykker af tegl. Laget hviler på kampenstensfundament A2270 men ligger under gulvlaget A2272. Laget er
identisk med A2276.Laget blev registret i fladen såvel som i profilen.øst- vestlig retning i mindst to lag, der er dog
ikke gravet til bunden af stenene og vi kender derfor ikke dybden af fundamentet. I den vestlige del af profilen findes
to kulturlag inden munkestenene; i de østlige halvdel savnes det øverste lag, eventuelt er dette bortgarvet inden man
opføre murværket A2279.    Fundamentet er identisk med A2270 & A2280.Fundamentet blev registret i fladen og
profilen.

Består af...... A2009

Fund............

Bygningsdel, Fundament, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2276

Tegninger....

Foto.............

T2035

Rester af mørtellag og munkestensfundament i bygning A2209 i Grøft II med en tykkelse på 6 cm. Farverne er
primært hvide med røde, sorte og grå pletter. Murværket består af mørtel med brudstykker af tegl.Laget hviler på
direkte kampenstensfundament A2270/A2275. Laget er tilsammen med kampestensfundamentet første byggefase, som
senere, helt eller delvist nedrives for at blive erstatte af A2279. Laget er identisk med A2271.Laget blev registret i
fladen såvel som i profilen.

Består af...... A2009,A2270

Fund............

Bygningsdel, Mur, Yngre Middelalder (1250 - 1535)
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Bygningsdel, Mur, Yngre Middelalder (1250 - 1535)

A2277

Tegninger....

Foto.............

T2035

Kultur- og stabiliseringslag i Grøft II med en tykkelse på mellem 3- 11 cm.Farverne er primært gråbrune spættet med
sorte hvide og røde pletter. Fyldet består af hetrogent let homøst sand. Sandsynligt opstår laget fra den periode, hvor
man har nedrevet murværket A2276 men inden opførelsen af murværket A 2278 & A2279.    Laget blev set i profilen.

Består af...... A2009

Fund............

Kulturlag, Kulturlag, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2278

Tegninger....

Foto.............

T2035

Muret puds i Grøft II på muren A2279.Beigefarvet fyld med grå pletter. Der er her tale om et jævnt pudslag på
teglmuren A2279, hvilket fortæller, at bygningen har haft pudset vægge.Laget blev set nederst i den østlige del af
profilen.

Består af...... A2009

Fund............

Bygningsdel, Mur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2279

Tegninger....

Foto.............

T2035

Munkestensmurværk i Grøft II set i nordprofilen i B ygning A2009 med en højde på op til 50 cm.Røde teglsten
med flødehvid mørtel. Murværket har en højde på mellem 30- 50 cm. Mange af stenene er tydeligt brudte. Det er ikke
muligt med sikkerhed, at fastslå skifter i mureværket, men der er en tendens til krydsskifte.Muren blev set såvel fladen
som profilen.

Består af...... A2009

Fund............

Bygningsdel, Mur, Efterreformatorisk tid (1536-1660)

A2280

Tegninger....

Foto.............

T2032

Kampestensfundament i Grøft II set i vestprofilen tilhørende ruinen A2009.Grå og rødlige kampesten med hvide
mørtelpletter.Kampestenene har en diameter på ca. 30- 35 cm. Kampestenene er lagt i en nord- sydlig retning. Hvor
dybt fundamentet stikker vides ikke. Retningen og dybden af fundamentet peger på at det kan have hængt sammen
med A2204.Fundamentet er identisk med A2270 & A2275.Kampestenene blev set i profilen.

Består af...... A2009

Fund............

Bygningsdel, Fundament, Efterreformatorisk tid (1536-1660)
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Lagliste

TegningerAnlægDateringIndholdAflejringstypeLag

02-02-2008Kampagne

Efterreformatorisk
tid (1536-1660)

Gråsort med brune og røde
plette. Indeholder meget
trækul og brændt ler.
Homogent fyld.

PrimærA2001
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Lagbeskrivelse
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Fundliste

AnlægDateringGenstandFund

02-02-2008Kampagne:

A2003Ældre middelalder (1200-tal)Gråvare, randskårX2001

A2003,A2004Yngre Middelalder (1250 - 1535)redskab, sylX2002

A2009Yngre Middelalder (1250 - 1535)Ældre rødgods (kandeskår),
tørglasur, hank/øre

X2003

Efterreformatorisk tid (1536-1660)ubestemtX2004

A2003Ældre middelalder (1200-tal)håndværk, affaldX2005

A2003Yngre Middelalder (1250 - 1535)nagleX2006

A2024Yngre Middelalder (1250 - 1535)Gråvare, randskårX2007

A2030Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2008

A2031Nyere tid (1661 - )SkårX2009

A2031Efterreformatorisk tid (1536-1660)Anden kardel, ubestemtX2010

Efterreformatorisk tid (1536-1660)nagleX2011

A2018UdateretDyreknoglerX2012

A2032Yngre middelalder (1500-tal)Keramik diverseX2013

A2032Yngre middelalder (1500-tal)DyreknoglerX2014

Efterreformatorisk tid (1536-1660)håndværk, affaldX2015

Efterreformatorisk tid (1536-1660)Glas, uspecificeretX2016

A2018Yngre Middelalder (1250 - 1535)redskab, ubestemtX2017

A2018Yngre Middelalder (1250 - 1535)KnoglerX2018

A2018Yngre Middelalder (1250 - 1535)Tegl, fliseX2019

A2019Yngre Middelalder (1250 - 1535)KnoglerX2020

A2033Efterreformatorisk tid (1536-1660)KnoglerX2021

A2034Efterreformatorisk tid (1536-1660)personligt, remspændeX2022

Udaterettil soldningX2023

Udaterettil soldningX2024

Udaterettil soldningX2025

Udaterettil soldningX2026

Udaterettil soldningX2027

Udaterettil soldningX2028

Udaterettil soldningX2029

Udaterettil soldningX2030

Udaterettil soldningX2031

Udaterettil soldningX2032

Udaterettil soldningX2033
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Udaterettil soldningX2034

A2034Historisk tid (1067 -)DyreknoglerX2035

A2035MiddelalderGråvare, bugskårX2036

A2035MiddelalderGråvare, bugskårX2037

A2035UdateretTrækulX2038

A2035UdateretDyreknoglerX2039

A2035MiddelalderGråvare, bugskårX2040

A2035Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, bugskår

X2041

A2039MiddelalderImporteret ældre rødgods
(kandeskår), hank/øre

X2042

A2039Yngre VikingetidØstersøkeramik, randskårX2043

Udateretjern, ubestemtX2044

A2038VikingetidGråvare, bugskårX2045

A2040Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, bundskår

X2046

A2039Yngre VikingetidGråvare, bugskårX2047

A2052Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, randskår

X2048

A2056Efterreformatorisk tid (1536-1660)Anden del af dyr/fugl/fisk (ikke
knogler)

X2049

A2062Yngre Middelalder (1250 - 1535)Importeret ældre rødgods
(kandeskår), bugskår

X2050

A2057Nyere tid (1661 - )Anden kardel, ubestemtX2051

A2053Efterreformatorisk tid (1536-1660)Anden kardel, ubestemtX2052

A2057Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, bugskår

X2053

A2057Efterreformatorisk tid (1536-1660)KridtpibeX2054

A2067Efterreformatorisk tid (1536-1660)KridtpibeX2055

A2067Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bundskår

X2056

A2039MiddelaldernagleX2057

A2039Middelalderhåndværk, art:X2058

A2039Middelalderpersonligt, remspændeX2059

A2039MiddelaldernagleX2060

A2057Nyere tid (1661 - )Anden kardel, ubestemtX2061

A2057Nyere tid (1661 - )sømX2062

A2057MiddelalderGråvare, bugskårX2063

A2057Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bundskår

X2064

A2052Udateretjern, smedeslagge ?X2065
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A2064Nyere tid (1661 - )Keramik diverseX2066

A2064Efterreformatorisk tid (1536-1660)DyreknoglerX2067

A2066Efterreformatorisk tid (1536-1660)nagleX2068

A2067MiddelalderGråvare, bugskårX2069

A2067Efterreformatorisk tid (1536-1660)sømX2070

A2057Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2071

A2057Nyere tid (1661 - )redskab, ubestemtX2072

A2057Nyere tid (1661 - )nagleX2073

A2073Efterreformatorisk tid (1536-1660)nagleX2074

A2073Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bundskår

X2075

A2073Nyere tid (1661 - )KridtpibeX2076

A2073Nyere tid (1661 - )BygningskeramikX2077

A2072Nyere tid (1661 - )Fossil af dyr/fugl/fisk (hører
sands. Hjemme under sten?)

X2078

A2072Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bundskår

X2079

A2072Nyere tid (1661 - )KridtpibeX2080

A2072Nyere tid (1661 - )SkårX2081

A2072Nyere tid (1661 - )nagleX2082

A2072Nyere tid (1661 - )Fajance, bugskårX2083

A2072Nyere tid (1661 - )KridtpibeX2084

A2072Nyere tid (1661 - )krampeX2085

A2076Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, bugskår

X2086

A2076Nyere tid (1661 - )KridtpibeX2087

A2076Nyere tid (1661 - )nagleX2088

UdateretAnden kardel, ubestemtX2089

A2072Nyere tid (1661 - )sømX2090

A2072Nyere tid (1661 - )DyreknoglerX2091

UdateretBrændte knoglerX2092

A2072Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2093

A2075Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2094

UdateretTrækulX2095

A2076Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2096

A2075Efterreformatorisk tid (1536-1660)sømX2097

A2074Nyere tid (1661 - )sømX2098
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A2074Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, bugskår

X2099

A2074Nyere tid (1661 - )nagleX2100

A2072Nyere tid (1661 - )sømX2101

A2074Nyere tid (1661 - )sømX2102

A2072Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2103

A2074Nyere tid (1661 - )HængselX2104

A2072Nyere tid (1661 - )SkårX2105

A2202UdateretGråvare, bugskårX2106

A2076Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, bugskår

X2107

A2202Nyere tid (1661 - )SkårX2108

A2203Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, stjert/hank/øre

X2109

A2076Nyere tid (1661 - )Jydepotte, randskårX2110

A2208Nyere tid (1661 - )Anden kardel, ubestemtX2111

A2208Nyere tid (1661 - )Glas med pålagte trådeX2112

A2208Nyere tid (1661 - )Brændt lerX2113

A2208Nyere tid (1661 - )ubestemtX2114

Nyere tid (1661 - )FiskeknoglerX2115

Nyere tid (1661 - )art: angiv->X2116

A2152Middelalderbetalingsmiddel, møntX2117

A2175Middelalderbetalingsmiddel, møntX2118

A2194Yngre Middelalder (1250 - 1535)Importeret ældre rødgods
(kandeskår), bugskår

X2119

A2168Yngre Middelalder (1250 - 1535)Gråvare, bugskårX2120

A2187Ældre Middelalder (1066 - 1300)Østersøkeramik, bugskårX2121

A2119Efterreformatorisk tid (1536-1660)DyreknoglerX2122

A2119Efterreformatorisk tid (1536-1660)sømX2123

A2175MiddelalderDyreknoglerX2124

A2076Efterreformatorisk tid (1536-1660)KridtpibeX2125

A2199Efterreformatorisk tid (1536-1660)Stentøj, bugskårX2126

A2199Nyere tid (1661 - )Brændt lerX2127

A2199Nyere tid (1661 - )SkårX2128

A2200Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, stjert/hank/øre

X2129

A2208Nyere tid (1661 - )Jydepotte, bugskårX2130

Udaterettil soldningX2131

Udaterettil soldningX2132
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Udaterettil soldningX2133

Udaterettil soldningX2134

Udaterettil soldningX2135

A2199Nyere tid (1661 - )Stentøj, bundskårX2136

A2198Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2137

A2198Nyere tid (1661 - )nøgleX2138

A2198Nyere tid (1661 - )VinduesglasX2139

A2076Nyere tid (1661 - )sømX2140

A2076Nyere tid (1661 - )VinduesglasX2141

A2076Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2142

A2076Nyere tid (1661 - )KridtpibeX2143

A2076Nyere tid (1661 - )Anden kardel, ubestemtX2144

A2076Nyere tid (1661 - )DyreknoglerX2145

A2076Nyere tid (1661 - )KridtpibeX2146

A2076Nyere tid (1661 - )Anden kardel, ubestemtX2147

A2054Efterreformatorisk tid (1536-1660)Slagge og vægdel fra bronceovnX2148

A2054Efterreformatorisk tid (1536-1660)Brændt lerX2149

A2054Efterreformatorisk tid (1536-1660)Støbeform med aftrykX2150

UdateretLerX2151

A2057Nyere tid (1661 - )Metal, andetX2152

A2257UdateretArt: anden/ubestemtX2153

UdateretArt: anden/ubestemtX2154

A2054Efterreformatorisk tid (1536-1660)Brændt lerX2155

A2062MiddelalderStentøj, randskårX2156

A2062Yngre middelalder (1500-tal)Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2157

A2266MiddelalderKamX2158

UdateretPuds/mørtelX2159

A2266Efterreformatorisk tid (1536-1660)Brændt lerX2160

A2264MiddelalderØstersøkeramik, bugskårX2161

A2076Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2162

A2072Efterreformatorisk tid (1536-1660)Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, bugskår

X2163

A2200Nyere tid (1661 - )DyreknoglerX2164

A2200Nyere tid (1661 - )nagleX2165

A2200Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, randskår

X2166
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A2076Nyere tid (1661 - )Yngre rødgods, (stjertpottegods)
vådglasur, stjert/hank/øre

X2167

A2282Nyere tid (1661 - )KridtpibeX2168

A2266Efterreformatorisk tid (1536-1660)Brændt lerX2169

A2264Efterreformatorisk tid (1536-1660)Gråvare, bugskårX2170

A2264Efterreformatorisk tid (1536-1660)nagleX2171

A2273Ældre middelalder (1200-tal)Tegl, fliseX2172

A2273MiddelalderTegl, fliseX2173

Udaterettil soldningX2174

A2076Nyere tid (1661 - )personligt, pleje: angiv-> knapX2175

Historisk tid (1067 -)personligt, remendebeslagX2176

Udaterettil soldningX2177

A2072Nyere tid (1661 - )ringX2178

A2076Nyere tid (1661 - )sømX2179

Historisk tid (1067 -)Anden kardel, ubestemtX2180
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Fundbeskrivelse

Kampagne: 02-02-2008

X2001

Tegninger....

Foto.............

Der er her tale om to randskår og et bugskår.To af skårene har meget tydelige drejeriller.Keramiken har godskarakter
og magring som højmiddelalderligt sortgods og dateres denne til 1200- tallet eller føste halvdel af 1300- tallet.

A2003Anlæg..........

Ældre middelalder (1200-tal)

X2002

Tegninger....

Foto.............

Een 9 cm. lang tynd spids syl, der lå op ad kampestene i A2004.

A2003,A2004Anlæg..........

Yngre Middelalder (1250 - 1535)

X2003

Tegninger....

Foto.............

Een rødbrændt hank, der lå umiddelbart oven på A2009.

A2009Anlæg..........

Yngre Middelalder (1250 - 1535)

X2005

Tegninger....

Foto.............

Een kobberslagge. Den stammer fra lag A2003- 2006.

A2003Anlæg..........

Ældre middelalder (1200-tal)

X2007

Tegninger....

Foto.............

Eet højmiddelaldeligt randskår med en udbøjet og "knækket" rand.

A2024Anlæg..........

Yngre Middelalder (1250 - 1535)

X2008

Tegninger....

Foto.............

Et styks indvendigt orange glaseret rødgods og etstyks klerkligning.

A2030Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )
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X2010

Tegninger....

Foto.............

Forskelligt hjemmeligt produceret keramik fra og med højmiddealderen til omkring år 1600.

A2031Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2013

Tegninger....

Foto.............

Diverse bugstykker bl.a. med udvendigt glasur.

A2032Anlæg..........

Yngre middelalder (1500-tal)

X2019

Tegninger....

Foto.............

Teglflise.Måler: 12x13x4,5 cm. Stenen formodes at være til en gulvbelægning? p.g.a. de ret utraditionelle mål.I stenen
er der indprikkede spor.

A2018Anlæg..........

Yngre Middelalder (1250 - 1535)

X2022

Tegninger....

Foto.............

Et 6x2 cm bredt spænde af jern.Spændet blev fundet i en mør stribe fyld i A2034. Dermed kan hypotetisk være faldet
ned i en dyrregang.

A2034Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2023

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2024

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2025

Tegninger....
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Foto.............

Udgår

Anlæg..........

Udateret

X2026

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2027

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2028

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2029

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2030

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2031

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret
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X2032

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2033

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2034

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2036

Tegninger....

Foto.............

Østersøskeramik, tre skår fra en bug og et randskår med "knækket" udadbøjet mundingsrand, målende 4x8 cm. Fra
brønden i "Dybet".

A2035Anlæg..........

Middelalder

X2037

Tegninger....

Foto.............

Et sortgods eller østersøskår fra en bug. Fra brønden i "Dybet".Stammer fra A2033 eller A2035 og er dermed et
teknisk løsfund.

A2035Anlæg..........

Middelalder

X2038

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

A2035Anlæg..........

Udateret

X2040

Tegninger....

68/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



Foto.............

Eet bugskår af østersøtypen målende 2x3 cm.

A2035Anlæg..........

Middelalder

X2041

Tegninger....

Foto.............

Et rødgodsskår med en meget "fed" glssur på begge sider. Netop denne glasur på rødgods bruges lige omkring år 1600.

A2035Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2042

Tegninger....

Foto.............

Et fragment af en rødbrændt hank målende 3 cm. i længden. Skåret har ingen glasus.

A2039Anlæg..........

Middelalder

X2043

Tegninger....

Foto.............

Der er her tale om : et randskår af østersøtypen, et meget let rødbrændt bugskår samt et bugskår af østersøtypen.
Desuden er der tre meget dåligt brændt bugskår af typen sortgods der kan henføres til vikingetiden.

A2039Anlæg..........

Yngre Vikingetid

X2044

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2045

Tegninger....

Foto.............

Ialt 6 styks dårligt brændte sortgodsskår. Muligvis er det fejlbrændt keramik, Muligvis er det vikingetidskeramik ?
Gestandene lå mellem stenene i A2038 og derfor ihvert fald kan hevises til A2040.

A2038Anlæg..........

Vikingetid

X2046

Tegninger....

Foto.............

A2040Anlæg..........
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Et bundskår fra et fad eller en kande, der er rødbrændt. Indvendigt i karet er der en brun glasur hvorover der er lagt
tætte striber af pibeler. Netop denne type tætlagte pibelersdekoration er typisk for renæssancen.Desuden er der et halv
pibehoved og to rør fra kridtpiber. Det ene tykke rør og og pibehovdet kan typologiseres til omkring år 1600.

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2047

Tegninger....

Foto.............

Et sortgodsskår fra en bug. Godskarakteren der smuldre forholdvis let gør, at karret må være fra vkingetiden eller den
tidlige middelalder.

A2039Anlæg..........

Yngre Vikingetid

X2048

Tegninger....

Foto.............

To rødbrændte skår med glasur på begge sider. Det ene skår er et 2x3 cm randskår med udadbøjet "kækket"
mundingsrand; formodentligt stammende fra et fiskefad. Det andet skår er fra en  bug.

A2052Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2049

Tegninger....

Foto.............

En muslingeskal.

A2056Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2051

Tegninger....

Foto.............

Balndet fragmenter af rødgods bl.a. med invendig glasur.

A2057Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2052

Tegninger....

Foto.............

Fragmenter fra støbefome. Megte groft brændt rødgrå keramik med en kraftig magring og en meget karakterisktisk
sort indvendigt brænding, der næsten kunne få ens tanker hen på, at der her er tale om oldtidskeramik. Riller i det ene
stykke og en sort invendig brænding viser at det er fra en støbefrom fra ovnen.

A2053Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2053

Tegninger....

Foto.............
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Fire glaseret bugskår.

A2057Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2054

Tegninger....

Foto.............

Et tre cm lang rør fra en kridtpibe.

A2057Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2055

Tegninger....

Foto.............

Et 5 cm langt rør fra en kridtpibe med båndornamenter i den ene ende, der er typiske for renæssancen.

A2067Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2056

Tegninger....

Foto.............

Et 1x1 cm rødbrændt udvendigt glaseret skår med pibeler.

A2067Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2057

Tegninger....

Foto.............

En 6 cm lang jernnagle.

A2039Anlæg..........

Middelalder

X2058

Tegninger....

Foto.............

En tre cm lang kobberklump.

A2039Anlæg..........

Middelalder

X2059

Tegninger....

Foto.............

Et 4,5 x 2,5 cm jernspænde.

A2039Anlæg..........

Middelalder
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X2060

Tegninger....

Foto.............

En 2,5 cm lang nagle.

A2039Anlæg..........

Middelalder

X2061

Tegninger....

Foto.............

Et 1 cm langt rør fra en kridtpibe.

A2057Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2062

Tegninger....

Foto.............

Et 4,5 cm langt søm.

A2057Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2064

Tegninger....

Foto.............

To rødbrændte bugskår med indvendig glasur og et rødbrændt randskår med rød-orange glasur; dette skår er
formodenligt af hollandsk importkeramik fra omkring år 1600.

A2057Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2065

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

A2052Anlæg..........

Udateret

X2066

Tegninger....

Foto.............

Otte stykker rødbrændte skår af stjerpottetypen med indvendig brun glasur, baldt godset er to hanke eller ører.Et
stykke hvidt pocelæn.

A2064Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2068

Tegninger....
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Foto.............

En 4,5 cm lang og 3 cm bred bøjet nagle med hoved.

A2066Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2069

Tegninger....

Foto.............

Tre bugskår af sortgodstypen formodentligt fra den tidllige middelalder.

A2067Anlæg..........

Middelalder

X2070

Tegninger....

Foto.............

En 4 cm lang nagle med hoved.

A2067Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2071

Tegninger....

Foto.............

To små rødbrændte bugskår med invendig glasur.

A2057Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2073

Tegninger....

Foto.............

En 4 cm lang nagle med hoved.

A2057Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2074

Tegninger....

Foto.............

En 7 cm lang nagle med hoved.

A2073Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2075

Tegninger....

Foto.............

Rødbrændt skår med en brungrøn indvendig glassur.

A2073Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )
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X2076

Tegninger....

Foto.............

Et 2 cm langt piberør.

A2073Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2077

Tegninger....

Foto.............

Bemalet puds målende 2x2 cm i lilla farver.

A2073Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2079

Tegninger....

Foto.............

Ialt 9 rødbrændte bugskår med en indvendigt orange glasur. De 9 skår pejer mod anden halvedel af 1600-tallet.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2080

Tegninger....

Foto.............

Et 9 cm langt kridtpiberør.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2082

Tegninger....

Foto.............

Henholdsvis en 7 og 8 cm lang nagle med hovder.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2084

Tegninger....

Foto.............

Et 3 cm langt rør fra en kridtpibe.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2085

Tegninger....

Foto.............

A2072Anlæg..........
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Et ca. 5x6 cm stykke jern; formodenligt et hængsel.

Nyere tid (1661 - )

X2086

Tegninger....

Foto.............

To rødbrændte bugskår med indvendigt glasur og et gråbændt kandeskår.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2087

Tegninger....

Foto.............

Et 2,5 cm langt rør.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2089

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2090

Tegninger....

Foto.............

Et 2,5 cm langt søm.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2092

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2093

Tegninger....

Foto.............

De ialt 4 stykker rødbrændt keramik har glasur invendigt; det ene randskår måler 9x5 cm og har en grøn vådglasur på
den ene halvdel og en brun på den anden.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )
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X2094

Tegninger....

Foto.............

Et styks rødbrændt skår med en fed rødbrun indvendigt glasur, som kan dateres til omkring år 1600.

A2075Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2095

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2096

Tegninger....

Foto.............

Et rødbrændt skår med indvendig brun glasur.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2097

Tegninger....

Foto.............

Tre formodet bøjede søm med en længde på ca. 6 cm.

A2075Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2098

Tegninger....

Foto.............

Et 2 cm langt søm.

A2074Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2099

Tegninger....

Foto.............

Et sortbrændt bugskår af gråvare/sortgodstypen samt rødbrændt bugskår med pibeler.

A2074Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2100

Tegninger....

Foto.............

A2074Anlæg..........
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En 5 cm lang nagle med et 2 cm bredt hoved.

Nyere tid (1661 - )

X2101

Tegninger....

Foto.............

Et 3,5 cm langt søm.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2102

Tegninger....

Foto.............

To ca. 2 cm lange søm.

A2074Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2103

Tegninger....

Foto.............

To rødbrændte bugskår med en indvendig brun glasur.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2104

Tegninger....

Foto.............

Et 10 cm langt og 6 cm bredt skeformet jernhængsel.

A2074Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2105

Tegninger....

Foto.............

To glasskår det ene er lysegrønt og stammer formodentligt fra en flaske, det andet er et mørkt 2 cm. tykt randskår, (fra
en formodet skårl ?).

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2106

Tegninger....

Foto.............

Et fragment af et formodet middelalderkar.

A2202Anlæg..........

Udateret
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X2107

Tegninger....

Foto.............

Et stykke gråvare og 10 forskellige stykker rødgods med indvendig glasur. Der er bl.a. et randskår fra et fiskefad med
med indvendig glasur og pibeler, desuden er der et bugskår med omfattende pibelersdekoretioner indvendigt.
Rødgodset kan dateres til midten af 1600- tallet eller anden halvdel af 1600-tallet.

A2076Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2108

Tegninger....

Foto.............

Et 3 x 2,5 cm glasskår.

A2202Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2109

Tegninger....

Foto.............

Et ca. 5 cm langt stjertben.

A2203Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2110

Tegninger....

Foto.............

Et 4 x 4 cm randskår fra en jydepotte.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2111

Tegninger....

Foto.............

Meget blandet keramik fra middelalderen, renæssancen og nyere tid (1600- 1700- tallet). Indeholder 9 bugskår af
gråvaretypen med en gul-grøn glasur, sandsynligvis er der tale om importkeramik. Et randskår af næsten stentøj med
gulgrøn glasur fra et fiskefad, der sandsynligvis er importvare.Et styks yngre rødgods med indvendig brun glasur.To
bugskår af jydepottetypen.To stykker stentøj af pingstorff typen på 8x5 cm, det ene et bundskår det andet et bugskår.

A2208Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2112

Tegninger....

Foto.............

Fire glasskår fra vin glas. Det ene er 6 cm langt med pålagte tråde i et bælte og må være fra renæssancen. Et andet er
ca. 5 cm bredt og har haft et ret fladt hoved. Glssene kan formodentligt dateres til anden halvdel af 1600-tallet.

A2208Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )
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X2113

Tegninger....

Foto.............

En lerkugle med en diameter på 1 cm.

A2208Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2114

Tegninger....

Foto.............

En 4 cm lang jernklump- måske et søm?

A2208Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2116

Tegninger....

Foto.............

En 1 cm bred og 5,5 cm lang kobber eller bronceplande.

Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2117

Tegninger....

Foto.............

Mønten var for ødelagt til at blive bevaret af konserveringen.

A2152Anlæg..........

Middelalder

X2118

Tegninger....

Foto.............

Mønten var for ødelagt til at blive bevaret af konserveringen.

A2175Anlæg..........

Middelalder

X2119

Tegninger....

Foto.............

T2028

To styks udvendigt brunglaserede stykker rødgods, det ene med en meget fed glasur og rester af hornmalet
bølgemønstre. Formodentligt kan keramiken dateres til 1300- 1400- tallet.

A2194Anlæg..........

Yngre Middelalder (1250 - 1535)

X2120

Tegninger....

Foto.............

T2028
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Et gråbrænt skår med udvendige drejeriller skår efter en langsom drejeskive og med en let rødbrændt inderside. Skåret
kan dateres til højmiddelalderen ca.1250- 1350.

A2168Anlæg..........

Yngre Middelalder (1250 - 1535)

X2121

Tegninger....

Foto.............

T2028

Formodentligt er dette et gråt østersøskår med en udvendig drejerille efter en langsom roterende drejeskive. Skåret
dateres til 900- 1100- tallet.

A2187Anlæg..........

Ældre Middelalder (1066 - 1300)

X2123

Tegninger....

Foto.............

Et ca. 2 cm langt søm.

A2119Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2125

Tegninger....

Foto.............

En næsten intakt kridtpibe med et 6 cm langt rør og et 1,5 cm bredt pibehoved. I bunden af piben findes et stempel
som næsten ikke er til at tyde. Der lille pibehoved indikere at piben er fra renæssancen eller i hvert fald fra 1600-
tallet.

A2076Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2126

Tegninger....

Foto.............

To stykker violet bugskår fra stentøj.Fire stykkert yngre rødgods med en indvendig brun glasur; der er et randskår
imellem og et med stjerthåndtag.

A2199Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2127

Tegninger....

Foto.............

En ca. 1 cm. lerkugle.

A2199Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2128

Tegninger....

Foto.............
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To grønne glasskår, sandsynligvis stammende fra en flaske.

A2199Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2129

Tegninger....

Foto.............

En kvart sterjtpotte med indvendig brun glasur, håndtag og rand. Karet har haft en brede på mindst 16 cm. Et stykke
næsten stentøj med en gul invendig glasur.Et stykke rødgods med rand og udvendig grønlig glasur; formodenligt er
dette fra et middelalder kar.

A2200Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2130

Tegninger....

Foto.............

Et 4x3 cm bugskår sandsynligvis fra en jydepotte.

A2208Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2136

Tegninger....

Foto.............

To skår fra brunligt stentøj. ned violet magring; det ene et bundskår måske fra en stob? En bund af yngre rødgods fra
en stjertgryde målende 10 cm i diameter med en brunlig indvendig glasur. Et gråvare skår med en rødbrun yderside.

A2199Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2137

Tegninger....

Foto.............

To skår af typen yngre rødgods med en indvendig brunlig glasur.

A2198Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2138

Tegninger....

Foto.............

En 11 cm lang jerneøgle med et hoved.

A2198Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2140

Tegninger....

Foto.............

A2076Anlæg..........
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Et ca. 6 cm langt søm.

Nyere tid (1661 - )

X2142

Tegninger....

Foto.............

Tre randskår fra noget yngre rødgods med en invendig brunrøg glasur.Et styks gråvare med en indvendig gråsort
glasur.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2143

Tegninger....

Foto.............

Et 1,5 cm rør fra en kridtpibe.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2144

Tegninger....

Foto.............

Meget blandet keramik.Fire skår af yngre rødgods typen. Fire skår af fra jydepotter. Seks skår fra den formodet samme
kande eller ligenende af næsten stentøjstypen med en indvendig grøngul glasur som, formodentligt er en importvare.
Et skår fra gråvare med en indvendig grøngul glasur.   Samlet kan keramiken ca. dateres til det sene 1600-tal.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2146

Tegninger....

Foto.............

To rør på ca. 4 cm og et kvart kridtpibehoved.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2147

Tegninger....

Foto.............

Fem stykker grå stentøj, som er importvare.Et stykke brunviolet stentøj målende 13x5 cm, der er importvare. 46
stykker yngre rødgods med indvendig glasur, hvoriblandt der er et stjerthåndtag; tre kar har pibeler; fem kar har
randskår, de to kan dateres til renæssancen og stammer fra fiskefade. Fire skår stammer fra samme kar og har samme
pibelersdekorering fra 1600- tallet.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2148

Tegninger....

Foto.............

82/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



I alt er der tale om fire slagge og vægdele målende ca. 5x10 cm og med en tykkelse på 2- 4 cm, hvor ydersiden er af
udglattet fint ler og indersiden er slaggepræget, begge sider har meget vekslende farver der hovedsageligt er gråbrune.
Leret er opbygget af flere laginddelinger. Indvendigt på de omtalte dele sider de grønne kobbernister, hvilket mere end
indikere at leret stammer fra et finere metalhåndværk.

A2054Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2149

Tegninger....

Foto.............

To ovnkappefragmenter eller støbeformsfragmenter målende 4- 6 cm. Leret er tydeligt laginddelt og har inderst været
mageret med iblandet strå. De ene fragment er rødbrændt på den ene side.

A2054Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2150

Tegninger....

Foto.............

To støbeformsfragmenter målende 2- 4 cm i diameter. Begge har gråbrændte farver. I den ene form er der et tydeligt
afløb.

A2054Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2151

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2152

Tegninger....

Foto.............

En 1 cm slagge indeholdenede kobberdråber.

A2057Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2153

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

A2257Anlæg..........

Udateret

X2154

Tegninger....

Foto.............
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Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2155

Tegninger....

Foto.............

Fragmenter fra ovnvægen. Udvendigt er de fint magret og indvendigt har de været opbygget af halvt ler og strå;
farverne er gråbrændt udvendigt og sort sodsvedet indvendigt. Der ses enkelte nister af bronce. Stråforringen
indvendigt må have fungeret isolerende for varmen.

A2054Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2156

Tegninger....

Foto.............

Hvidt stentøj.Det ene er et bugskår, det andet et randskår, formodentligt fra en stob. Stentøjet kan være
middelalderligt.

A2062Anlæg..........

Middelalder

X2157

Tegninger....

Foto.............

Et stykke rødgods målende 1x1 cm med en brugrøn glasur.

A2062Anlæg..........

Yngre middelalder (1500-tal)

X2159

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2160

Tegninger....

Foto.............

Et stykke brændt lerkligning målende 1,5x2,5 cm i grå farver. udvendigt er leret fint magret og indvendigt er der aftryk
efter en stråforring. Derfor er x-2160 sandsynligvis en del fra ovn A2054.

A2266Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2161

Tegninger....

Foto.............

A2264Anlæg..........
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Et gråt bugskår, som udvendigt har drejeriller efter en langsom roterende drejeskive.

A2264Anlæg..........

Middelalder

X2162

Tegninger....

Foto.............

To stykker yngre rødgods med en indvendig brun glasur.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2163

Tegninger....

Foto.............

To stykker yngre rødgods med en rødbrun invendig glasur.

A2072Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2165

Tegninger....

Foto.............

To jernagler med hoved på henholdsvis 3 og 5 cm.

A2200Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2166

Tegninger....

Foto.............

Fire stykker yngre røgods med indvendig glasur. De tre skår har en brun glasur og det sidste er et randskår gulgørn
glasur der formodentligt er senmiddelalderligt.

A2200Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2167

Tegninger....

Foto.............

Et ca. 5 cm langt rødbrændt stjertben.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2168

Tegninger....

Foto.............

Et ca. 3,5 cm langt kridtpiberør.

A2282Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )
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X2169

Tegninger....

Foto.............

En ovenkappedel med fint magret ler udvendigt, og en grov stråmagring indvendigt, målende 2x2x4 cm.

A2266Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2170

Tegninger....

Foto.............

Et stykke gråvare målende 0,3x0,5 cm.

A2264Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2171

Tegninger....

Foto.............

En ca. 7 cm lang bøjet jernnagle med et hoved.

A2264Anlæg..........

Efterreformatorisk tid (1536-1660)

X2172

Tegninger....

Foto.............

En grønglaseret gulvflise i to brudstykker målende ca. 8x11 cm. Flisens kan med sikkerhed dateres til efter år 1241 og
fra før år 1300 og stammer fra Benløse eller Bistrup teglværk. Den samme type flise er fundet på Næstved
Gråbrødrekloster og flere steder på Sjælland. KILDE: Hansen & Sørensen "Ornamenterede Middelalderlige Gulvfliser
i Danmark". Katalog nr. 58.

A2273Anlæg..........

Ældre middelalder (1200-tal)

X2173

Tegninger....

Foto.............

Et formodet flisefragment målende 7x7x5 cm. Flisen er glaseret med en brun glasur og har et aftryk efter et mønster,
som dog ikke er til at se hvad forstiller. Sandsyligvis kan flisen henføres til det middelalderlige Gråbrødrekloster.

A2273Anlæg..........

Middelalder

X2174

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

86/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



X2175

Tegninger....

Foto.............

Formodet cikulær knap i kobberlegering med en diameter på 2 cm.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2176

Tegninger....

Foto.............

Firkantet beslag i kobberlegering målende 1x2,5 cm. Dateringen er meget usikker.Fundet som løsfund.

Anlæg..........

Historisk tid (1067 -)

X2177

Tegninger....

Foto.............

Udgår!

Anlæg..........

Udateret

X2178

Tegninger....

Foto.............

En cikulær jerring målende ca. 4 cm i diameter.

A2072Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2179

Tegninger....

Foto.............

Et jernsøm på ca. 7 cm længde.

A2076Anlæg..........

Nyere tid (1661 - )

X2180

Tegninger....

Foto.............

Løsfund fra bunker mv.

Anlæg..........

Historisk tid (1067 -)
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Tegningsliste

TegnerDatoBeskrivelseFundAnlægTypeMålestokTegning

02-02-2008Kampagne

Jeppe
Ravn

22-01-
2008

V-profil, Grøft IIA2001,A2
002,A2003
,A2004,A2
005,A2006
,A2008

Profiltegning1:20T2001

Peter
Jönsson

24-01-
2008

SØ-profil, Grøft IIA2010,A2
011,A2012
,A2013,A2
014,A2015
,A2016,A2
017,A2019
,A2020,A2
021,A2022
,A2024,A2
025,A2026
,A2027,A2
028,A2029
,A2030

Profiltegning1:20T2002

Peter
Jönsson

30-01-
2008

Brønden i 4 m " Dybet",
Grøft II

A2033,A2
035,A2036
,A2037

Plantegning1:20T2003

Peter
Jönsson

31-01-
2008

Grøft IIA2039,A2
040

Plantegning1:20T2004

Peter
Jönsson

04-02-
2008

V-profil, Grøft IIA2038,A2
039,A2040
,A2041,A2
042,A2043
,A2044,A2
048

Profiltegning1:20T2005

Peter
Jönsson

04-02-
2008

Ø-profil, Grøft IIA2039,A2
045,A2046
,A2047,A2
049,A2050

Profiltegning1:20T2006

Peter
Jönsson

05-02-
2008

Grøft II ved OvnA2051,A2
052,A2053
,A2054,A2
056,A2057

Plantegning1:20T2007

Peter
Jönsson

06-02-
2008

V-profil, Grøft IUdgår1:20T2008

Peter
Jönsson

06-02-
2208

N-profi, Grøft IIA2015,A2
051,A2052
,A2053,A2
054,A2056
,A2057,A2
060,A2061
,A2062,A2
257

Profiltegning1:20T2009

Peter
Jönsson

07-02-
2208

Grøft IIA2057,A2
073,A2074
,A2172

Oversigtstegning1:20T2010
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Petra
Lundströ
m

06-02-
2008

Opstalt og flade A2009,
Grøft II

A2009,A2
063

Detaljeret
plantegning

1:20T2011

Peter
Jönsson

11-02-
2008

S-profil, Grøft IIA2038,A2
039,A2040
,A2041

Profiltegning1:20T2012

Petra
Lundströ
m

13-02-
2008

S-profil ved Porten, Grøft
III

A2068,A2
070,A2071

Skitse1:20T2013

Fredrik
Larsson

12-02-
2008

Grøft II ved betonbalkA2064,A2
065,A2066

Plantegning1.20T2014

Peter
Jönsson

13-02-
2008

Grøft IIA2067Plantegning1:20T2015

Peter
Jönsson

13-02-
2008

Grøft IIA2057,A2
072,A2076

Plantegning1:20T2016

Fredrik
Larsson

15-02-
2008

Matrix over Grøft IIDiverse1:1T2017

Fredrik
Larsson

15-02-
2008

Ø-profil , Grøft IIIA2285,A2
296,A2297
,A2298,A2
299,A2300
,A2301,A2
302,A2306

Skitse1:20T2018

Petra
Lundströ
m

15-02-
2008

V-profil, Grøft IIIA2085,A2
087,A2088
,A2089,A2
090,A2105
,A2108,A2
109,A2110
,A2111,A2
116,A2117
,A2224,A2
225,A2226

Profiltegning1:20T2019

Anna
Månsson

15-02-
2008

V-profil, Grøft IIIA2227,A2
228,A2229
,A2230,A2
231,A2232
,A2234,A2
238,A2239
,A2240,A2
241,A2242
,A2243,A2
244,A2245
,A2246,A2
247,A2248
,A2255,A2
256

Profiltegning1:20T2020
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Fredrik
Larsson

15-02-
2008

Ø-profil, Grøft IIIA2077,A2
078,A2079
,A2080,A2
081,A2082
,A2083,A2
084,A2106
,A2107,A2
112,A2113
,A2114,A2
118,A2218
,A2249,A2
250,A2251
,A2252,A2
253

Profiltegning1:20T2021

Petra
Lundströ
m

15-02-
2008

Ø-profil, Grøft IIIA2284,A2
285,A2286
,A2287,A2
288,A2289
,A2290,A2
291,A2292
,A2293,A2
294,A2295
,A2296,A2
297,A2298

Skitse1:20T2022

Fredrik
Larsson

18-02-
2008

Ø-profil, Grøft IIIA2069,A2
284,A2285
,A2286,A2
287,A2288
,A2289,A2
290,A2291
,A2292,A2
293,A2294
,A2295,A2
296,A2297
,A2298,A2
299,A2300
,A2301,A2
302,A2306

Profiltegning1:20T2023

Anna
Månsson

18-02-
2008

V-profil, Grøft IIIA2091,A2
092,A2093
,A2094,A2
095,A2096
,A2097,A2
098,A2099
,A2100,A2
101,A2102
,A2103,A2
104,A2213
,A2214,A2
222,A2223
,A2235,A2
237

Profiltegning1:20T2024
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Fredrik
Larsson

19-02-
2008

Ø-profilA2134,A2
135,A2136
,A2142,A2
150,A2151
,A2152,A2
153,A2154
,A2156,A2
157,A2158
,A2159,A2
160,A2173
,A2174,A2
175,A2176
,A2177,A2
178,A2179
,A2197,A2
211,A2212
,A2215,A2
216

Profiltegning1:20T2025

Peter
Jönsson

19-02-
2008

Grøft IIA2119,A2
120,A2121
,A2122

Plantegning1:20T2026

Peter
Jönsson

18-02-
2008

Grøft II ved ovnenA2075,A2
115,A2198
,A2199,A2
269

Plantegning1:20T2027
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Anna
Månsson

19-02-
2008

Ø-profil, Grøft IIIX2119,X2
120,X212
1

A2128,A2
129,A2130
,A2131,A2
132,A2133
,A2134,A2
136,A2140
,A2141,A2
142,A2143
,A2144,A2
145,A2146
,A2147,A2
148,A2155
,A2161,A2
162,A2163
,A2164,A2
165,A2166
,A2167,A2
168,A2169
,A2170,A2
171,A2181
,A2182,A2
183,A2184
,A2185,A2
186,A2187
,A2188,A2
189,A2190
,A2191,A2
192,A2193
,A2194,A2
195,A2196
,A2204,A2
205,A2206
,A2212,A2
216,A2217
,A2219,A2
220

Profiltegning1:20T2028

Petra
Lundströ
m

18-02-
2008

Målesystem ved portenOversigtstegning1:100T2029

Fredrik
Larsson

18-02-
2008

Målesystem ved portPlantegning1:100T2030

Peter
Jönsson

22-02-
2008

Grøft II mellem ovnen og
betonbalk

A2066,A2
200,A2201
,A2202,A2
203,A2208
,A2283

Plantegning1:20T2031

Fredrik
Larsson

03-03-
2008

Profil ve
munkestensbygning,
Grøft II

A2009,A2
258,A2259
,A2260,A2
261,A2262
,A2263,A2
264,A2265
,A2266,A2
267,A2268
,A2280,A2
303,A2304
,A2305

Profiltegning1:20T2032
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Jeppe
Ravn

03-03-
2008

Opstalt og flade af A
2269 og A 2274

A2269,A2
274

Oversigtstegning1:20T2033

Fredrik
Larsson

04-03-
2008

Falden ved A 2009, Grøft
II

A2009,A2
264,A2266
,A2267,A2
270,A2271
,A2272,A2
273

Plantegning1:20T2034

Fredrik
Larsson

04-03-
2008

Opstalt A2279A2009,A2
271,A2275
,A2276,A2
277,A2278
,A2279

Profiltegning1:20T2035

Sofie
Ekstrand

05-03-
2008

V-profil, Grøft IIA2057,A2
066,A2067
,A2072,A2
073,A2074
,A2172,A2
199,A2200
,A2202,A2
208,A2281
,A2282

Profiltegning1:20T2036

Birgitte
Borby
Hansen

01-03-
2008

 Grøft I, Grøft II, Grøft IIIOversigtstegning1:100T2037

Peter
Jönsson

07-02-
2008

Fladetegning over A2057
og A2073

Plantegning1:20T2038

Fredrik
Larsson

10-03-
2008

Matrix for Grøft III,
T2032, T2034 og T2035

Diverse1:1T2039

Anna
Månsson

25-02-
2008

Matrix for Grøft III,
T2025, T2028

Diverse1:1T2040
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Fotoliste

FotografDatoFilmtypeFundAnlægMotivBilledeFilm

02-02-2008Kampagne

Jens  Olsen22-01-2008DigitalVestprofil, Felt 2, Grøft II i
"Dybet"; set fra Ø

11

Peter Jönsson23-01-2008DigitalVestprofil, Felt 2, Grøft II i
"Dybet"; set fra Ø

2165

Peter Jönsson23-01-2008DigitalVestprofil, Felt 2, Grøft II i
"Dybet"; set fra Ø

3165

Peter Jönsson24-01-2008DigitalØstmur i baghus med
flensborg- og munkestren,
Felt 1; set fra NØ

4165

Peter Jönsson24-01-2008DigitalØstmur i baghus med
flensborg- og munkesten,
Felt 1; set fra NØ

5165

Peter Jönsson24-01-2008DigitalØstmur i baghus med
flensborg- og munkesten,
Felt 1; set fra NØ

6165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalA2004Vestprofil, Felt 2, Grøft II,
fundament A2004; set fra Ø

7165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalA2004Vestprofil,Felt 2, Grøft II,
fundament A2004; set Ø

8165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalArbejdsfoto; set fra V9165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalArbejdsfoto; set fra V10165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalSØ- og NØ- profil, Felt 2,
Grøft II; set fra SV

11165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalSØ- og NØ- profil, Felt 2,
Grøft II; set fra SV

12165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalSØ-profil, Felt 2, Grøft II;
set fra SV

13165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalSØ-profil, Felt 2, Grøft II;
set fra SV

14165

Jeppe Ravn24-01-2008DigitalSØ-profil,Felt 2, Grøft II;
set fra SV

15165

Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

16165

Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

17165

Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

18165

Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

19165

Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

20165
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Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

21165

Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

22165

Birgitte Borby
Hansen

29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

23165

Birgitte Borby
Hansen

29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

24165

Petra Lundström29-01-2008DigitalArbejdesfoto, Felt 2, Grøft
II, Gravekassen i "Dybet"
set fra S

25165

Petra Lundström29-01-2008DigitalA203Felt 1; set fra V26165

Petra Lundström29-01-2008DigitalVestprofil; Felt 2, Grøft II,
A2034 i "Dybet"; set fra V

27165

Petra Lundström29-01-2008DigitalVestprofil; Felt 2, Grøft II
A2034 i "Dybet"; set fra SØ

28165

Petra Lundström29-01-2008DigitalVestprofil; Felt 2, Grøft II
A2034 i "Dybet"; set fra Ø

29165

Petra Lundström29-01-2008DigitalVestprofil; Felt 2, Grøft II
A2034 i "Dybet"; set fra Ø

30165

Jeppe Ravn30-01-2008DigitalBrønd A2033- A2036 set i
fladen, Felt 2, Grøft II; set
fra N

31165

Jeppe Ravn30-01-2008DigitalBrønd A2033-2036 set i
fladen, Felt 2, Grøft II i
"Dybet"; set fra N

32166

Jeppe Ravn30-01-2008DigitalBrønd A2033- 2036 set i
fladen, Felt 2, Grøft 2 i
"Dybet"; set fra N

33166

Jeppe Ravn30-01-2008DigitalBrønd A2033- 2036 set i
fladen, Felt 2, Grøft 2 i
"Dybet"; set fra N

34166

Jeppe Ravn30-01-2008DigitalBrønd A2033- 2036 set i
fladen, Felt 2, Grøft 2 i
"Dybet"; set fra N

35166

Peter Jönsson30-01-2008DigitalKampefundament A2038,
Felt 2, Grøft II; set fra Ø

36166

Peter Jönsson30-01-2008DigitalKampefundament A2038,
Felt 2, Grøft II; set fra Ø

37166

Petra Lundström01-02-2008DigitalA203Maskinafrømning Felt 1,
brostensbelægning
fremkommer; set fra S

38166

Petra Lundström01-02-2008DigitalA203Maskinafrømning Felt 1,
brostensbelægning
fremkommer; set fra S

39166

Peter Jönsson01-02-2008DigitalA2038- 2040 i fladen, Felt
2, Grøft 2 II, set fra N

40166
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Peter Jönsson01-02-2008DigitalA2038A2038- 2040 i fladen, Felt
2, Grøft 2 II, set fra N

41166

Petra Lundström04-02-2008DigitalA3Kalkgrube A3, Felt 1.42166

Petra Lundström04-02-2008DigitalA3Kalkgrube A3, Felt 1.43166

Peter Jönsson04-02-2006DigitalA2038Østprofil, Felt 2, Grøft II,
Ved fundament A2038; set
fra NV

44166

Peter Jönsson04-02-2008DigitalA2038Østprofil, Felt 2, Grøft II,
Ved fundament A 2038; set
fra NV

45166

Peter Jönsson04-02-2008DigitalVestprofil, Felt 2, Grøft II,
ved fundament A2038; set
fra SØ

46166

Peter Jönsson04-02-2006DigitalVestprofil, Felt 2, Grøft II,
ved fundament A2038; set
fra SØ

47166

Susanne Outzen05-02-2008DigitalA2Smøgraven tømmes, Felt1;
set fra S

48166

Susanne Outzen05-02-2008DigitalA2Smørgraven tømmes, Felt
1; ses fra V

49166

Susanne Outzen05-02-2008DigitalA2Smørgraven tømmes, Felt
1; ses fra SV

50166

Susanne Outzen05-02-2008DigitalA2Smørgraven tømmes, Felt
1; ses fra S

51166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra S

52166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra S

53166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra S

54166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra Ø

55166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra Ø

56166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra N

57166

Petra Lundström05-02-2006DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra N

58166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra N

59166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra Ø

60166

96/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



FotografDatoFilmtypeFundAnlægMotivBilledeFilm

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra Ø

61166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra Ø

62166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra  S

63166

Petra Lundström05-02-2008DigitalMunkestensfundament
A2009, Felt 2, Grøft 2, set
fra  S

64166

Susanne Outzen06-02-2008DigitalA67Vestprofil i smrøgraven,
Felt 1

65166

Susanne Outzen06-02-2008DigitalA67Østprofil i smørgraven, Felt
1

66166

Susanne Outzen06-02-2006DigitalA67Sydprofil i smørgraven, Felt
1

67166

Susanne Outzen06-02-2008DigitalA67Sydprofil i smørgraven, Felt
1

68166

Susanne Outzen06-02-2008DigitalA203Oversigtsfoto, Felt 1, set fra
SØ

69166

Susanne Outzen06-02-2008DigitalA203Oversigtsfoto, Felt 1, set fra
SØ

70166

Anna  Månsson06-02-2006DigitalA3Kalkgrube, Felt 1; set fra S71166

Anna  Månsson06-02-2008DigitalA3Kalkgrube, Felt 1; set fra S72166

Peter Jönsson07-02-2008DigitalNØ-profil ved ovn, Felt 2,
Grøft II; set fra SV

73166

Peter Jönsson07-02-2008DigitalNØ-profil ved ovn, Felt 2,
Grøft II; set fra SV

74166

Petra Lundström13-02-2008DigitalSØ-profil i porten, Felt 2,
Grøft III; set fra NV

75166

Petra Lundström13-02-2008DigitalSØ-profil i porten, Felt 2,
Grøft III; set fra NV

76166

Petra Lundström13-02-2008DigitalSØ-profil i porten, Felt 2,
Grøft III; set fra NV

77166

Petra Lundström13-02-2008DigitalNØ-profil ved ovn, Felt 2,
Grøft II; set fra NV

78166

Petra Lundström13-02-2008DigitalArbejdsfoto, maskinføren
ved S-profilen, felt 2, Grøft
III; set fra N

79166

Petra Lundström13-02-2008DigitalArbejdsfoto, maskinføre
ved S-profilen, Felt 2, Grøft
III; set fra N

80166

Petra Lundström13-02-2008DigitalArbejdsfoto, landmåler i
Felt 2; set fra S

81166

Petra Lundström13-02-2008DigitalArbejdsfoto, landmåler i
Felt 2; set fra S

82166

Petra Lundström13-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
NV

83166
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Fredrik Larsson13-02-2008DigitalA203Planfoto Felt 1, De øverste
kulturlag T14;set fra  S

84166

Fredrik Larsson13-02-2008DigitalA203Planfoto Felt 1, De øverste
kulturlag T14; set fra S

85166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III; set fra S

86166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III; set fra  S

87166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III; set fra  S

88166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III; set fra  S

89166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III; set fra  S

90166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt , Grøft III;
set fra NØ

91166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil T2020, Felt 2, N-
del af grøft III; set fra Ø

92166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, T2020, Grøft III;
set fra Ø

93166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil T2020, Felt 2,
Grøft III; set fra NØ

94166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III; set fra S

95166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III; set fra S

96166

Petra Lundström15-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
II; set fra N

97166

Petra Lundström15-02-2008DigitalVestprofil T2019, Felt 2,
Grøft III; set fra Ø

98166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, N-del af T2021,
Felt 2, Grøft III; set fra NV

99166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, N-del af T2021,
Felt 2, Grøft III; set fra V

100166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, N-del af T2021,
Felt 2, Grøft III; set fra NV

101166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, S-del af T2021
med fundament A2253, Felt
2, Grøft III; set fra V

102166

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, S-del af T2021
med fundament A2253, Felt
2, Grøft III; set fra V

103166

Fredrik Larsson15-02-2008DigitalØstprofil, N-del af T2021,
Felt 2, Grøft III; set fra SV

104166

Fredrik Larsson15-02-2008DigitalØstprofil T2021, Fetl 2,
Grøft III; set fra NV

105166

Fredrik Larsson15-02-2008DigitalØstprofil, S-del af T2021
ved fundament A2253, Felt
2, Grøft III; set fra V

106166

Fredrik Larsson15-02-2008DigitalVetsprofil, S-del af T2020,
Felt 2, Grøft III; set fra Ø

107166
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Fredrik Larsson15-02-2008DigitalVestprofil, S-del af T2020,
Felt 2, Grøft III; set fra Ø

108167

Fredrik Larsson15-02-2008DigitalVestprofil T2019, Felt 2,
Grøft III;set fra Ø

109167

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, S-del af T2021,
Felt 2, Grøft III; set fra V

110167

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil, S-del af T2021,
Felt 2, Grøft III; set fra V

111167

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil T2021, Felt 2,
Grøft III; set fra V

112167

Petra Lundström15-02-2008DigitalØstprofil T2021, Felt 2,
Grøft III; set fra V

113167

Peter Jönsson18-02-2008DigitalPlanfoto T2016, Felt 2,
Grøft II; set fra N

114167

Peter Jönsson18-02-2008DigitalPlanfoto T2016, Felt 2,
Grøft II; set fra N

115167

Anna  Månsson18-02-2008DigitalVestprofi, S-del efter porten
T2024, Felt 2, Grøft III, Set
fra V

116167

Anna  Månsson18-02-2008DigitalVestprofi, S-del efter porten
T2024, Felt 2, Grøft III, Set
fra V

117167

Petra Lundström19-02-2008DigitalArbejdsfoto. Der holdes
møde i felten.

118167

Petra Lundström19-02-2008DigitalArbejdsfoto. Der holdes
møde i felten.

119167

Petra Lundström19-02-2008DigitalArbejdsfoto. Der holdes
møde i felten.

120167

Peter Jönsson19-02-2008DigitalProfil og flade af Ovn
A2054, Felt 2, Grøft II, set
fra S

121167

Peter Jönsson19-02-2008DigitalProfil og flade af Ovn
A2054, Felt 2, Grøft II, set
fra S

122167

Peter Jönsson19-02-2008DigitalProfil og flade af Ovn
A2054, Felt 2, Grøft II, set
fra S

123167

Peter Jönsson19-02-2008DigitalProfil og flade af Ovn
A2054, Felt 2, Grøft II, set
fra S

124167

Petra Lundström20-02-2008DigitalProfil og flade af Ovn
A2054, Felt 2, Grøft II, set
fra S

125167

Petra Lundström20-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III, set fra N

126167

Petra Lundström20-02-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 2, Grøft
III, set fra N

127167

Jeppe Ravn20-02-2008DigitalVestprofil T2024, Felt 2,
Grøft III; set fra Ø

128167

Jeppe Ravn20-02-2008DigitalVestprofil T2024, Felt 2,
Grøft III; set fra Ø

129167
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Fredrik Larsson20-02-2008DigitalØstprofil T2025, Felt 2,
Grøft III; set fra N

130167

Fredrik Larsson20-02-2008DigitalØstprofil, N-del af T2028,
Felt 2, Grøft III; set fra V

131167

Fredrik Larsson20-02-2008DigitalØstprofil, N-del af T2028,
Felt 2, Grøft III; set fra V

132167

Fredrik Larsson20-02-2008DigitalØstprofil T2028, Felt 2,
Grøft III; set fra V

133167

Fredrik Larsson20-02-2008Digitalelt 2, Grøft III; set fra V134167

Fredrik Larsson20-02-2008DigitalØstprofil, nærfoto af
A2134, T2025&2028, Felt
2, Grøft III; set fra V

135167

Fredrik Larsson20-02-2008DigitalØstprofil, Oversigtsfoto,
Felt 2, Grøft III; set fra SV

136167

Fredrik Larsson20-02-2008DigitalØstprofil, Nærfoto af
A2181, Felt 2, Grøft III; set
fra V

137167

Peter Jönsson21-02-2008DigitalA2038Sydprofil, A2038-2040,
Felt 2, Grøft II; set fra N

138167

Peter Jönsson21-02-2008DigitalA2038Sydprofil, A2038-2040,
Felt 2, Grøft II; set fra N

139167

Sofie  Ekstrand22-02-2008DigitalA67Sydprofil i smørgraven, Felt
1; set fra N

140167

Sofie  Ekstrand22-02-2008DigitalA67Sydprofil i smørgraven, Felt
1; set fra N

141167

Sofie  Ekstrand22-02-2008DigitalA67Sydprofil i smørgraven, Felt
1; set fra N

142167

Sofie  Ekstrand22-02-2008DigitalA67Østprofil i smørgraven, Felt
1; set fra V

143167

Sofie  Ekstrand22-02-2008DigitalA67Østprofil i smørgraven, Felt
1; set fra V

144167

Sofie  Ekstrand22-02-2008DigitalA67Sydprofil i smørgraven, Felt
1; set fra N

145167

Peter Jönsson25-02-2008DigitalPlanfoto, Felt 2, Grøft II;
set fra N

146167

Peter Jönsson25-02-2008DigitalPlanfoto, Felt 2, Grøft II,
Set  fra N

147167

Petra Lundström28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; Set fra
S

148167

Petra Lundström28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
SV

149167

Petra Lundström28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
V

150167

Petra Lundström28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1151167

Petra Lundström28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
V

152167

Petra Lundström28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
V

153167

Petra Lundström28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
V

154167
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Sofie  Ekstrand28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
S

155167

Sofie  Ekstrand28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
SV

156167

Anna  Månsson28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra157167

Anna  Månsson28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
S

158167

Anna  Månsson28-02-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
Ø

159167

Jeppe Ravn29-02-2008DigitalOvn A2054 snittet, felt 2,
grøft 1; set fra S

160167

Jeppe Ravn29-02-2008DigitalOvn A2054 snittet, felt 2,
grøft 1; set fra S

161167

Jeppe Ravn29-02-2008DigitalArbejdsfoto. FL ved
afrendsning af A200Felt 2,
Grøft II; set fra V

162167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 3, Grøft
XIII; set fra Ø

163167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 3, Grøft
XIII; set fra Ø

164167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalArbejdsfoto, Felt 3, Grøft
XIII; set fra Ø

165167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalA203Vestprofil ved
husfundament, Felt 1; set
fra Ø

166167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalA203Vestprofil ved
husfundament, Felt 1; set
fra Ø

167167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalA203Vestprofil ved
husfundament, Felt 1; set
fra Ø

168167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalA203Vestprofil ved
husfundament, Felt 1; set
fra Ø

169167

Anna  Månsson03-03-2008DigitalA203Arbejdsfoto, Felt 1; set fra
N

170167

Fredrik Larsson03-03-2008DigitalVestprofil ved fundament
A2009, Felt 2, Grøft II; set
fra V

171167

Anna  Månsson04-03-2008DigitalA3194Arbejdsfoto, Felt 3; Grøft
XIV; set fra N

172167

Anna  Månsson04-03-2008DigitalA3194Arbejdsfoto. Den opgravede
olietank, Felt 3; set fra Ø

173167

Fredrik Larsson04-03-2008DigitalPlanfoto T2034, ved
fundament A2275, Felt 2,
Grøft II; set fra Ø

174167

Fredrik Larsson04-03-2008DigitalPlanfoto T2034, ved
fundament A2275, Felt 2,
Grøft II; set fra S

175167

Fredrik Larsson04-03-2008DigitalPlanfoto T2034, ved
fundament A2275; set fra S

176167
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Fredrik Larsson04-03-2008DigitalSydprofil T2035, på
murvæk A2275 & A2279,
Felt 2, Grøft II; set fra SV

177167

Anna  Månsson04-03-2008DigitalA3194Vestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

178167

Anna  Månsson04-03-2008DigitalA3194Vestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

179168

Anna  Månsson04-03-2008DigitalA3194Vestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

180168

Anna  Månsson04-03-2008DigitalA3194Vestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

181168

Anna  Månsson04-03-2008DigitalA3194Vestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

182168

Petra Lundström04-03-2008DigitalA3194Arbejdsfoto, Felt 3, Grøft
XIV; set fra NV

183168

Petra Lundström04-03-2008DigitalA3194Arbejdsfoto, Felt 3, Grøft
XIV; set fra NV

184168

Petra Lundström04-03-2008DigitalA3194Arbejdsfoto, Felt 3, Grøft
XIV; set fra NV

185168

Jeppe Ravn04-03-2008DigitalNordmur A2274, Felt 2,
Grøft 2; set fra N

186168

Jeppe Ravn04-03-2008DigitalNordmur A2274, Felt 2,
Grøft 2; set fra N

187168

Jeppe Ravn04-03-2008DigitalNordmur A2274, Felt 2,
Grøft 2; set fra N

188168

Anna  Månsson05-03-2008DigitalVestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

189168

Anna  Månsson05-03-2008DigitalVestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

190168

Anna  Månsson05-03-2008DigitalVestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

191168

Anna  Månsson05-03-2008DigitalVestprofil, Felt 3, Grøft
XIV; set fra Ø

192168

Anna  Månsson05-03-2008DigitalA2009Planfoto 2035T, ved
A2009; set fra V

193168

Fredrik Larsson05-03-2008DigitalA2009Planfoto 2035T, ved
A2009; set fra V

194168

Fredrik Larsson05-03-2008DigitalVestprofil, S for A2009,
Felt 2, Grøft II; set fra Ø

195168

Fredrik Larsson05-03-2008DigitalVestprofil, S for A2009,
Felt 2, Grøft II; set fra Ø

196168

Fredrik Larsson05-03-2008DigitalVestprofil, S for A2009,
Felt 2, Grøft II; set fra Ø

197168

Fredrik Larsson05-02-2008DigitalVestprofil T2032, S for
A2009, Felt 2, Grøft II; set
fra Ø

198168

Fredrik Larsson05-02-2008DigitalVestprofil med A2275, Felt
2, Grøft II; set fra Ø

199168

Fredrik Larsson05-03-2008DigitalA2009Vestprofil, S med A2275 &
A2009, Felt 2, Grøft II; set
fra Ø

200168
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Fredrik Larsson05-03-2008DigitalA2009Vestprofil, S med A2275 &
A2009, Felt 2, Grøft II; set
fra Ø

201168

Petra Lundström05-02-2008DigitalVestprofil T2036,Felt 2,
Grøft II; set fra NØ

202168

Petra Lundström05-03-2008DigitalVestprofil T2036,Felt 2,
Grøft II; set fra Ø

203168

Petra Lundström05-03-2008DigitalVestprofil T2036,Felt 2,
Grøft II; set fra Ø

204168

Petra Lundström05-03-2008DigitalOversigtsfoto, Felt 2, Grøft
II; set fra S

205168

Fredrik Larsson07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 2, Grøft II; set fra S

206168

Fredrik Larsson07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 2, Grøft II; set fra S

207168

Fredrik Larsson07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 2, Grøft II; set fra S

208168

Fredrik Larsson07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 2, Grøft II; set fra S

209168

Jeppe Ravn07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 3; set fra N

210168

Jeppe Ravn07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 3; set fra N

211168

Sofie  Ekstrand07-03-2008DigitalArbejdsfoto212168

Sofie  Ekstrand07-03-2008DigitalArbejdsfoto213168

Jeppe Ravn07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 3; set fra N

214168

Jeppe Ravn07-03-2008DigitalArbejdsfoto. Genopfyldning
i Felt 3; set fra N

215168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Oversigtsfoto Felt 1; set fra
V

216168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Oversigtsfoto Felt 1; set fra
V

217168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Oversigtsfoto Felt 1; set fra
V

218168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Arbejdsfoto219168

Petra Lundström10-03-2008DigitalOversigtsfoto, Felt 2 & 3
tildækket; set fra S

220168

Petra Lundström10-03-2008DigitalOversigtsfoto Felt 3
tildækket; set fra SV

221168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Oversigtsfoto, Felt 1
syddel; set fra NV

222168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Oversigtsfoto; Felt 1 den
østlige del; set fra V

223168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Oversigtsfoto, Felt 1; set fra
V

224168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA123Stenbelægning A123, Felt
1; set fra S

225168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA123Stenbelægning A123, Felt
1; set fra S

226168
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Petra Lundström10-03-2008DigitalA123Stenbelægning A123, Felt
1; set fra V

227168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA123Stenbelægning A123, Felt
1; set fra N

228168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA127A127 i Ø/V riktning, Felt 1;
fr s

229168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA126A126i bakgrunden, A126 i
førgrunden, felt 1; fr s

230168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA60A60, felt 1; fr s231168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA60A60, felt 1, fr s232168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA203Arbetsbild, nordøstra delen,
felt 1

233168

Anna  Månsson10-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1; fr s

234168

Anna  Månsson10-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1; fr s

235168

Anna  Månsson10-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1; fr s

236168

Anna  Månsson10-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1; fr s

237168

Anna  Månsson10-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1, fr s

238168

Anna  Månsson10-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1; fr s

239168

Petra Lundström10-03-2008DigitalA130A130 stenavtryck, felt 1; fr
ø

240168

Petra Lundström12-03-2008DigitalA150A150 raseringslager, felt 1;
fr ø

241168

Anna  Månsson12-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen. felt 1; fr s

242168

Anna  Månsson12-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1; fr s

243168

Anna  Månsson12-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt 1, fr s

244168

Anna  Månsson12-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, felt1; fr s

245168

Anna  Månsson12-03-2008DigitalA203Nordøstra delen efter andra
schaktningen, detalj, felt 1;
fr s

246169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA143A143, felt 1; fr ø247169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA148,A
203

Oversigt, bl a A148, felt 1,
fr ø

248169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA144A144, felt 1, fr ø249169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA144A144, felt 1, fr ø250169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA144,A
203

Oversigt, bl a A144; felt 1,
fr s

251169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA144,A
145

Bl a A144, A145; felt 1, fr s252169
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Petra Lundström12-03-2008DigitalA144,A
146

Bl a A146, A144, felt 1, fr s253169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA144,A
146

A144, A146, felt 1, fr s254169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA144,A
146

A144, A146, felt 1, fr sv255169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA146A146, felt 1, fr s256169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA146A146, felt 1, fr ø257169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA146Bl a del av A146, felt 1, fr s258169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA150,A
152

Bl a del av A152 och A150,
felt 1, fr ø

259169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA146,A
152

Del av A152 och A146, felt
1, fr ø

260169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA146,A
152

Del av A152 och A146
(førgrunden), felt 1, fr s

261169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA145A145, felt 1, fr ø262169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA126,A
127

A126 och A127, felt 1, fr v263169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA126,A
127

A126 och A127, felt 1, fr v264169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA203Arbetsbild, felt 1265169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA66A66, felt 1, fr s266169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA66Del av A66, felt 1, fr s267169

Petra Lundström12-03-2008DigitalArbetsbild268169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA66Detalj A66, felt 1269169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA65A65, felt 1, fr n270169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA65A65, felt 1, fr s271169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA203Arbetsbild, felt 1272169

Petra Lundström12-03-2008DigitalA203Oversigt, felt 1, fr v273169

Petra Lundström12-03-2008DigitalArbetsbild, Petras skor274169

Sofie  Ekstrand12-03-2008DigitalA3041,
A3195

A3041, grøft XV, fr nv275169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA3041A3041, fr nv276169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA3041A3041, v277169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA164A164, fr v278169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA164A164, profil, fr v279169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA164A164, oversigt, fr sv280169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA160A160, fr n281169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA160A160, fr s282169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA171A171, fr v283169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA171A171284169

105/126NÆM2006-130 DiBa, Næstved sogn



FotografDatoFilmtypeFundAnlægMotivBilledeFilm

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA171A171, oversigt, fr s285169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalA203Sydøstra delen efter
bortschaktning av A4, felt
1, fr s

286169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalA203Sydøstra delen efter
bortschaktning av A4, felt
1, fr s

287169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalA203Sydøstra delen efter
bortschaktning av A4, felt
1, fr ø

288169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalA163,A
203

Sydøstra delen samt A163
efter bortschaktning av A4,
felt 1, fr n

289169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalA163A163, fr n290169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalA152Detalj, A152 østra del, fr nø291169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA159A159, fr v292169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA159A159, fr s293169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA171A171, frs294169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA162A162, fr n295169

Sofie  Ekstrand17-03-2008DigitalA162A162, fr n296169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalDetalj, provschakt i sø, fr n297169

Anna  Månsson17-03-2008DigitalA165A165, fr n298169

Petra Lundström17-03-2008DigitalA152Detalj, A152 i søder, fr n299169

Anna  Månsson18-03-2008DigitalA4,A15
8,A177

A158, A4, A177, grøft XV.
fr n

300169

Anna  Månsson18-03-2008DigitalA4,A15
8,A177

A158, A4, A177 nærbild,
frn

301169

Anna  Månsson18-03-2008DigitalA203Arbetsbild, snø302169

Anna  Månsson18-03-2008DigitalA203Arbetsbild, snø303169

Anna  Månsson18-03-2008DigitalA203Arbetsbild, snø304169

Anna  Månsson18-03-2008DigitalA203Arbetsbild, snø305169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA137,A
188

A188, A137, fr s306169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA137,A
188

A188, A137, fr s307169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA137,A
188

A188, A137, fr s308169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA137,A
188

A188, A137, fr ø309169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA137,A
188

A188, A137, fr n310169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA137,A
188

A188, A137, fr n311169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA152,A
188

A188, A152, fr n312169
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Anna  Månsson31-03-2008DigitalA189A189, s313169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA189A189, fr s314169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA189A189, fr ø315169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA189A189, fr n316169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA189A189, fr sv317169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA189A189, fr s318169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA189A189, fr s319169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA203Arbetsbild320169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA203Arbetsbild321169

Anna  Månsson31-03-2008DigitalA203Arbetsbild322169

Jeppe Ravn31-03-2008DigitalUtgår323170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår324170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår325170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår326170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår327170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår328170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår329170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår330170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår331170

Jeppe Ravn31-03-2008Digitalutgår332170

Petra Lundström01-04-2008DigitalA203Arbetsbild, praktikant333170

Petra Lundström01-04-2008DigitalA203Arbetsbild334170

Petra Lundström01-04-2008DigitalA203Arbetsbild335170

Petra Lundström01-04-2008DigitalA203Arbetsbild336170

Jeppe Ravn01-04-2008Digitalutgår337170

Jeppe Ravn01-04-2008Digitalutgår338170

Jeppe Ravn02-04-2008DigitalA203Arbetsbild339170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA203Arbetsbild340170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA203Arbetsbild341170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA203Arbetsbild342170

Petra Lundström02-04-2008DigitalArbetsbild, pæle343170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr s344170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr s345170

Petra Lundström02-04-2008DigitalArbetsbild346170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, detalj, fr s347170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, detalj, fr s348170
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Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, detalj, fr s349170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr s350170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr s351170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr s352170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr s353170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA67,A1
52

A152 samt smøregrav i
øster, fr s

354170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152,A
188

A152 samt syllrad (A188?),
fr s/ø

355170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, samt syllrad, fr s/ø356170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr s/ø357170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr ø358170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr n/ø359170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152 samt syllrad i
førgrunden, fr n/ø

360170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152 rænna, fr ø361170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr ø362170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr ø363170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152 rænna, fr ø364170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr n365170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr n366170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152Nedsænkning i A152, fr n367170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152A152, fr n368170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152Nedsænkning i A152, fr ø369170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152Nedsænkning i A152370170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152Nedsækning A152 (till
vænster i bild), fr n

371170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152Nedsækning i A152 i
bakgrunden, fr v

372170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA152Nedsækning i A152 i
bakgrunden, fr v

373170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA3048Grøft XV ø-delen, A3048,
fr n

374170

Petra Lundström02-04-2008DigitalA3048Grøft XV ø-delen, A3048,
fr n

375170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA55,A1
90

Nedgrævning felt 1 efter
A55 och A190 ær
bortgrævda, fr s

376170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA55,A1
90

Nedgrævning felt 1 efter
A55 och A190 ær
bortgrævda, fr v

377170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA55,A1
90

Nedgrævning felt 1 efter
A55 och A190 ær
bortgrævda, fr n

378170
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Anna  Månsson03-04-2008DigitalA176Nedgrævningen A176,
væstra syllraden, fr s

379170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, fr v380170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, detalj, fr v381170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, detalj, fr v382170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, fr v383170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, størning-vattenrør, fr
v

384170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152. fr v385170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, rænna, fr v386170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152 samt syllrad, fr v387170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152 samt syllrad, fr v388170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, n-delen, fr v389170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
166,A1
97

Lera (A166?), syllrad samt
n-delen av A152, frv

390170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA166,A
197

Detalj, lera och syllrad, n-
delen av A152, fr v

391170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA198A198, fr n392170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
166

Størning(?) i A152 samt
lera A166, fr n

393170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
166

A152, A166, fr n394170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
166,A1
97

SSyllstenar och lera, A166
till høger, A152 i
bakgrunden, fr n

395170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
166,A1
97

A152, syllstenar och lera
A166, fr ø

396170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
166,A1
97

A152, sylsltenar och
leraA166, fr ø

397170

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
166,A1
97

A152, syllstenar och lera
A166, fr ø

398170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Oversigt,fr v399170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Oversigt, fr v400170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Oversigt, fr v401170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Oversigt norra delen, fr v402170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Oversigt norra delen, fr v403170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152oversigt sø delen, A152, fr
v

404170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, sø halvan, fr v405170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild406170
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Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, norra delen, fr v407170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152A152, norra delen, fr v408170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152detalj n-delen A152, fr v409170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152n-delen A152, fr v410170

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152n -delen A152, fr v411171

Jeppe Ravn03-04-2008Digitalutgår412171

Jeppe Ravn03-04-2008Digitalutgår413171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild, schaktning
under container i væst

414171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild, schaktning
under container i væst, fr ø

415171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, pæle416171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, pæle417171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, pæle418171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, pæle419171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Oversigt, Arbetsbild, fr n420171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152vid borttagning av A152 n-
del, fr n

421171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3078,
A3195

Stenlagd golvyta, grøft XV,
fr n

422171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3078,
A3195

Stenlagd golvyta, grøft XV,
fr n

423171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3078,
A3196

Stenlagd golvyta, grøft XV,
fr n

424171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3078,
A3196

Stenlagd golvyta, grøft XV,
fr n

425171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA201Efter schaktning,
underliggande syllrad och
stenlæggning, fr n

426171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA196,A
201

Efter schaktning,
underliggande syllrad och
stenlæggning, fr n

427171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA193syllrad A193 vid container,
fr n

428171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA152Borttagning av A152, fr s/v429171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA188,A
196,A2
01

Syllrad A201, A196, A188
(ibakgrunden), fr n

430171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA106Torvgrop?, relativt modern,
fr s/v

431171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild432171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild433171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3195Utmærkning av pæle i grøft
XV

434171
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Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
3195

Utmærkning av pæle i
A152

435171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
3195

Utmærkning av pæle i
A152

436171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA152,A
3195

Utmærkning av pæle i
A152

437171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3195Arbetsbild438171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3195Utmærkning av pæle439171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3195Arbetsbild440171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3195Utmærkning av pæle441171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3195Arbetsbild442171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3072oversigt ø-delen,
rumsavdelare, fr v

443171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3072oversigt ø-delen,
rumsavdelare, fr n

444171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3072Rumsavdelare ø-delen samt
tegel, fr n

445171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3072Rumsavdelare ø-delen samt
tegel, fr n

446171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3072Rumsavdelare ø-delen samt
tegel, fr v

447171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3072Rumsavdelare ø-delen samt
tegel, fr v

448171

Anna  Månsson03-04-2008DigitalA3071Grøft XV, syllsten i øster, fr
n

449171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3060Grøft XV, sandlager
A3060, fr v

450171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild, fr s451171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild, fr v452171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Arbetsbild453171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA193Syllrad A193, fr s/ø454171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA193Syllrad A193, fr n/ø455171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Flyttning av container, plats
før pæle

456171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA203Oversigt, fiberduk457171

Petra Lundström03-04-2008DigitalA3060Grøft XV, sand A3060, fr v458171

Jeppe Ravn08-04-2008DigitalA193A193, fr s459171

Jeppe Ravn08-04-2008DigitalA193A193, fr s460171

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Utmærkning av pæle, grøft
XV, fr n/ø

461171

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Utmærkning av pæle, grøft
XV, fr n/v

462171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3195Murrester, grøft XV, fr v463171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3195Murrester, grøft XV, fr v464171
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Petra Lundström08-04-2008DigitalA203Arbetsbild465171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3195Arbetsbild466171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3195Arbetsbild, pæle467171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3195Arbetsbild, pæle468171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Standsning 1, grøft XVIII,
fr v

469171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Standsning 1, grøft XVIII,
fr v

470171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Standsning 1, grøft XVIII,
fr v

471171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Standsning 1, grøft XVIII, i
botten, fr v

472171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Standsning 1, grøft XVIII,
fr ø

473171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Standsning 1, grøft XVIII,
fr ø

474171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197oversigt Standsning 1, grøft
XVIII, fr v

475171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Nedslagning av pæle trots
avtalat stopp, fr s/v

476171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Nedslagning av pæle trots
avtalat stopp, fr s/v

477171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Nedslagning av pæle trots
avtalat stopp, fr s/v

478171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Nedslagning av pæle trots
avtalat stopp, fr s/v

479171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Efter nedslagning av pæle i
grøft XVIII, fr s/v

480171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Efter nedslagning av pæle i
grøft XVIII, fr v

481171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197oversigt efter nedslagning
av pæle, fr s/v

482171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196,
A3197

Arbetsbild483171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196,
A3197

Arbetsbild484171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild485171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild486171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild487171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild488171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild489171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild490171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild491171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild492171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild493171
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Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild494171

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild495172

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196Arbetsbild496172

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196,
A3197

Arbetsbild497172

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3196,
A3197

Arbetsbild498172

Petra Lundström08-04-2008DigitalA3197Efter nedslagning av pæle
nr 2 trots nytt stopp, grøft
XVIII

499172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA195,A
3195

Grøft XV ø-del,
underliggande syllrad, fr v

500172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil ø-delen, fr
n

501172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA195,A
3195

syllsten, ø-delen av grøft
XV, fr v

502172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195profil ø-delen av grøft XV,
fr n

503172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, fr n504172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, fr n505172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, fr n506172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, detalj, fr n507172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, fr n508172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, fr n509172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, fr n510172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV, profil, detalj, fr n511172

Anna  Månsson08-04-2008DigitalA3195Grøft XV profil,
betongpæle, fr n

512172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195oversigt, grøft XV, fr v513172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195oversigt, grøft XV, fr v514172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195Arbetsbild, grøft XV, fr v515172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195arbetsbild, grøft XV, fr v516172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195pæle grøft XV ø-del, fr v517172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195pæle grøft XV ø-del, fr v518172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196pæle på sødra området, fr s519172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196pæle på sø området, fr s/ø520172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195pæle grøft XV, fr n521172
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Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195pæle grøft XV, fr n522172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195pæle grøft XV, fr v523172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195pæle på bakhustomten, fr v524172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197pæle vid grøft XVIII, fr s525172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197pæle vid grøft XVIII, fr s526172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197pæle vid grøft XVIII,detalj,
fr s

527172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197pæle vid grøft XVIII, fr s528172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197grøft XVIII, fr n529172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3 nordvæstra delen, fr s530172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3 nordvæstra delen, fr s531172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3 nordvæstra delen, fr s532172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3 nordvæstra delen, fr s533172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3 nordvæstra delen, fr s534172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3 nordvæstra delen, fr s535172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3, nordøstra delen, fr v536172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3, nordøstra delen, fr s537172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196detalj, felt 3, nordøstra
delen, fr v

538172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196detalj, felt 3, nordøstra
delen, fr v

539172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196detalj, felt 3, nordøstra
delen, fr v

540172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196del av nordligt grøft, fr v541172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196oversigt n-del av felt 3, ø542172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196n/ø-hørnan, felt 3, fr ø543172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196n/ø-hørnan, felt 3, fr ø544172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196oversigt, felt 3 n-del, fr n545172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196felt 3 n/ø-del, fr ø546172
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Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, fr ø547172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, fr ø548172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, fr n549172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196Arbetsbild, fr n550172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3196pæle, bakhustomt, fr n551172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197standsning 1, grøft XVIII, fr
n

552172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197standsning 1, grøft XVIII, fr
n

553172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197standsning 1, grøft XVIII, fr
v

554172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197standsning 1, grøft XVIII, fr
v

555172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197standsning 1, grøft XVIII, fr
s

556172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197standsning 1, grøft XVIII, fr
ø

557172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3197standsning 1, grøft XVIII, fr
ø

558172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195Arbetsfoto, grøft XV, fr ø559172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195Arbetsfoto, grøft XV, fr ø560172

Birgitte Borby
Hansen

10-04-2008DigitalA3195grøft XV561172

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3070,
A3073,
A3195

Grøft XV, A3073, A3070,
fr v

562172

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3070,
A3073,
A3195

Grøft XV, A3073, A3070,
fr v

563172

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3070,
A3073

A3073, A3070, fr ø564172

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3070,
A3073

A3073, A3070, fr ø565172

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195Grøft XV, v-delen, fr ø566172

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195profil, grøft XV, fr n567172

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195profil, grøft XV, fr n568172

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195profil, grøft XV, fr nk569172

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195profil, grøft XV, fr n570172

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195profil, grøft XV, fr n571172

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3195v-delen av profil, grøft XV,
fr n

572172
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Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3195v-delen av profil, grøft XV,
fr n

573172

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3195v-delen av profil, grøft XV,
fr n

574172

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3195v-delen av profil, grøft XV,
fr n

575173

Jeppe Ravn10-04-2008DigitalA3195v-delen av profil, grøft XV,
fr n

576173

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195sista bilden grøft XV, sista
pæle (kl 18.00), fr v

577173

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195Arbetsbild, Jeppe578173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3198,
A3199

Arbetsbild, bl a grøft XVI,
fr s

579173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3198rest av kulturlageri grøft
XVI, fr s

580173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3198Grøft XVI arbetsbild, fr ø581173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3198Arbetsbild, grøft XVI582173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3196oversigt, n/ø-hørnan felt 3,
fr s/v

583173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3196oversigt, n/ø-hørnan felt 3,
fr s

584173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199Del av profil, grøft XVII, fr
s/ø

585173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199Detalj, del av profil, grøft
XVII, fr s/ø

586173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199Detalj, del av profil, grøft
XVII, fr ø

587173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199Detalj, del av profil, grøft
XVII, fr s

588173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199arbetsbild589173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199Arbetsbild590173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199Del av profil, grøft XVII, fr
ø

591173

Petra Lundström14-04-2008DigitalA3199Arbetsbild592173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3198Norrprofil, T3015, grøft
XVI, fr s

593173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3198Norrprofil, T3015, grøft
XVI, fr s

594173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3198Norrprofil, T3015, grøft
XVI, fr s

595173

Petra Lundström21-04-2008DigitalA3100,
A3200

Stenar i A3100, grøft XIX,
fr s

596173

Petra Lundström21-04-2008DigitalA3100,
A3200

Stenar i A3100, grøft XIX,
fr s/ø

597173

Petra Lundström21-04-2008DigitalA3100,
A3200

Stenar i A3100, grøft XIX,
fr n

598173

Petra Lundström21-04-2008DigitalA3100,
A3200

Stenar i A3100, grøft XIX,
fr ø

599173
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Petra Lundström21-04-2008DigitalA3100,
A3200

Stenar i A3100, grøft XIX,
fr n

600173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3198søprofilen, T3015, grøft
XVI, væstra delen

601173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3198sø profilen, T3015, grøft
XVI, væstra delen

602173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3201Tegelgolv A3201, T3018, fr
ø

603173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3201Tegelgolv A3201, T3018, fr
ø

604173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3201Tegelgolv A3201,
T3018,detalj, fr ø

605173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3201Tegelgolv A3201, T3018, fr
n

606173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3201Tegelgolv A3201, T3018607173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3118,
A3199

væstprofil, A3118, T3014,
grøft XVII, fr ø

608173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3118,
A3199

væstprofil, A3118, T3014,
grøft XVII, fr ø

609173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3118,
A3199

væstprofil, A3118, T3014,
grøft XVII, fr s/ø

610173

Anna  Månsson21-04-2008DigitalA3118A3118, detalj, væstprofil,
T3014, fr s/ø

611173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3100,
A3200

oversigt grøft XIX, bl a
A3100, fr s

612173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3100,
A3200

oversigt grøft XIX, bl a
A3100, fr s

613173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, grøft XIX, fr n614173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, grøft XIX, fr n615173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197Arbetsbild616173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, grøft XIX, detalj, fr
n

617173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, grøft XIX, detalj, fr
n

618173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, grøft XIX, detalj, fr
n

619173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197Søderprofil, T3021, grøft
XVIII,detalj fundament, fr n

620173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197Søderprofil, T3021, grøft
XVIII,detalj fundament, fr n

621173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, grøft
XVIII, detalj, fr v

622173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, grøft
XVIII, detalj, fr v

623173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, grøft
XVIII, detalj, fr v

624173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, grøft
XVIII, detalj, fr v

625173
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Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, grøft
XVIII, detalj, fr v

626173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197østprofil, murad vægg samt
plan, T3021, fr v

627173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197væstprofil , T3021, grøft
XVIII, fr ø

628173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197væstprofil , T3021, grøft
XVIII, fr ø

629173

Petra Lundström22-04-2008DigitalA3197væstprofil , T3021, grøft
XVIII, fr ø

630173

Petra Lundström23-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, detalj, grøft XIX, fr
ø

631173

Petra Lundström23-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, detalj, grøft XIX, fr
s/ø

632173

Petra Lundström23-04-2008DigitalA3100,
A3200

A3100, detalj, grøft XIX, fr
s

633173

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, grøft
XVIII, fr v

634173

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, detalj, T3021,
grøft XVIII, fr v

635173

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, grøft
XVIII, fr v

636173

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, murad vægg,
T3021, fr v

637173

Anna  Månsson29-04-2008Digitalg603174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, murad vægg,
T3021, fr v

638174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, murad vægg,
T3021, fr v

639174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, murad vægg,
T3021, fr v

640174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, murad vægg,
T3021, fr v

641174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, murad vægg,
T3021, fr v

642174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil,norra delen,
T3021, fr v

643174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197østprofil, T3021, fr v644174

Petra Lundström24-04-2008DigitalA3127,
A3200

A3127, grøft XIX, fr n645174

Petra Lundström24-04-2008DigitalA3127,
A3200

A3127, grøft XIX, fr n646174

Petra Lundström24-04-2008DigitalA3200Arbetsbild647174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197Væstprofil, murad vægg,
T3021, fr ø

648174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197væstprofil, TA3025, sø
delen, grøft XVIII,  fr ø

649174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197væstprofil, T3025, norra
delen, grøft XVIII, fr ø

650174
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Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3125,
A3197

A3125, fr s651174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3125,
A3197,
A3201

A3125 samt tegelgolv, fr ø652174

Anna  Månsson24-04-2008DigitalA3197væstprofil, T3025, grøft
XVIII, fr ø

653174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Førstørelse, grøft XIX,
længst i sø, vid A3100

654174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Førstørelse, grøft XIX,
længst i sø, vid A3100

655174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Førstørelse, grøft XIX,
længst i sø, vid A3100

656174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Førstørelse, grøft XIX,
længst i sø, vid A3100

657174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Førstørelse, grøft XIX,
længst i sø, vid A3100

658174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Førstørelse, grøft XIX,
længst i sø, vid A3100

659174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Arbetsbild, grøft XIX660174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Arbetsbild, grøft XIX661174

Petra Lundström25-04-2008DigitalA3200Detalj, tegelvægg i grøft
XIX, nyligen framrensad, fr
v

662174

Petra Lundström28-04-2008DigitalA3129,
A3200

oversigt tegelgolv,
stenlæggning  A3129 samt
stenar, fr n

663174

Petra Lundström28-04-2008DigitalA3196,
A3200

Arbetsbild664174

Petra Lundström28-04-2008DigitalA3129A3129, fr n665174

Petra Lundström28-04-2008DigitalA3129A3129, fr n666174

Petra Lundström28-04-2008DigitalA3129A3129 (stenlæggning), fr v667174

Petra Lundström28-04-2008DigitalA3100,
A3200

del av A3100,grøft XIX,
længst i søder, fr n

668174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

Grøft XIX ø-profil, A3134,
A3135, fr v

669174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

Grøft XIX ø-profil, A3134,
A3135, fr v

670174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

Grøft XIX ø-profil, A3134,
A3135, detalj, fr v

671174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

Grøft XIX ø-profil, A3134,
A3135, fr v

672174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3135A3135, detalj, grøft XIX673174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

Grøft XIX ø-profil, A3134,
A3135, fr v

674174
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Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3135A3135 och
stenfundament,detalj, grøft
XIX, fr v

675174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3135,
A3200

Grøft XIX, A3135 sødra
del, fr v

676174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

grøft XIX ø-profil,
A3134,A3135, fr v

677174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3135,
A3200

grøft XIX ø-profil, A3135,
fr v

678174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3135,
A3200

grøft XIX, sødra delen, fr v679174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

grøft XIX, ø-profil, A3135,
A3134 detalj, fr v

680174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

grøft XIX, ø-profil, A3135,
A3134 detalj, fr v

681174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

grøft XIX, ø-profil, A3135,
A3134 detalj, fr v

682174

Anna  Månsson29-04-2008DigitalA3134,
A3135,
A3200

grøft XIX, ø-profil, A3135,
A3134, fr v

683174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137A3137, organiskt lager,
grøft XIX, fr ø

684174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137A3137, organiskt lager,
grøft XIX, fr ø

685174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137A3137, organiskt lager,
grøft XIX, fr ø

686174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137A3137, organiskt lager,
grøft XIX, fr n

687174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137A3137, organiskt
lager,grøft XIX, fr ø

688174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137Rænna efter borttagning av
A3137, fr n

689174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137Rænna efter borttagning av
A3137, fr ø

690174

Petra Lundström30-04-2008DigitalA3137Rænna efter borttagning av
A3137, fr n

691174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154,
A3199

A3154, grøft XVII, fr v692174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154A3154, detalj, fr v693174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154,
A3155,
A3199

A3155, A3154, grøft XVII,
fr n

694174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154,
A3155

A3155 (A3154), grøft
XVII, fr v

695174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154,
A3155,
A3199

A3154, A3155, grøft XVII,
fr s

696174
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Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154Provtagning A3154, grøft
XVII

697174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154Provtagning A3154, grøft
XVII

698174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3199Exempel område kring
pæle, fr v

699174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3155Småstenar i A3155 (under
A3154), grøft XVII, fr s/v

700174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3155A3155 efter borttagning av
A3154, grøft XVII, fr n/v

701174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3155A3155 efter borttagning av
A3154, grøft XVII, fr n

702174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154,
A3199

Efter borttagning av A3154,
bl a stenavtryck, fr s/v

703174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154,
A3199

Efter borttagning av A3154,
bl a stenavtryck,detalj, fr
s/v

704174

Petra Lundström05-05-2008DigitalA3154,
A3199

Efter borttagning av A3154,
bl a stenavtryck,detalj, fr s

705174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3038 (sten C),
fr ø

706174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3038 (sten C),
fr ø

707174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3038 (sten A,
B), fr s/v

708174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3038 (sten C),
fr n

709174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3039, fr v710174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3039, fr v711174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3039, fr s712174

Anna  Månsson05-05-2008DigitalA3195Grøft XV, T3039, fr v713174

Petra Lundström06-05-2008DigitalA3156A3156, stenar, fr v714174

Petra Lundström06-05-2008DigitalA3156A3156, stenar, fr v715174

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3202Stenar A3202, ø-delen,
grøft XV, T3033, fr v

716174

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3202Stenar A3202, ø-delen,
grøft XV, T3033, fr v

717174

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3202Stenar A3202, ø-delen,
grøft XV, T3033, fr n

718174

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3202Stenar A3202, ø-delen,
grøft XV, T3033, fr n

719174

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3202Stenar A3202, ø-delen,
grøft XV, T3033, fr n/v

720174

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3202Stenar A3202, ø-delen,
grøft XV, T3033, fr v

721175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3202Stenar A3202, ø-delen,
grøft XV, T3033, fr ø

722175
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Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3156,
A3199

A3156, fr v723175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3156,
A3199

A3156, frv724175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3156Detalj, profil vid A3156, fr
v

725175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, v-profil, fr ø726175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, v-profil, fr ø727175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, v-profil, fr ø728175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, v-profil, fr ø729175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, v-profil, fr ø730175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, v-profil, fr ø731175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, v-profil, fr ø732175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, s-profil, fr n/ø733175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3156,
A3199

Efter borttagning av A3156,
fr v

734175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3156,
A3199

Efter borttagning av A3156,
fr v

735175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3154,
A3199

Grøft XVII,brænt lager
(A3154?), fr ø

736175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3154,
A3199

Grøft XVII,brænt lager
(A3154?), fr ø

737175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3199Grøft XVII, v-profil, sødra
delen, fr ø

738175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3162Del av trætunna A3162,
grøft XVII, fr n

739175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3162Del av trætunna A3162,
grøft XVII, fr n

740175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3199Grøft XVII, ø-profil, fr v741175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, s-profil, fr n742175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, s-profil, fr n743175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, s-profil, fr n/v744175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, ø-profil, fr v745175

Anna  Månsson06-05-2008DigitalA3200Grøft XIX, ø-profil, fr v746175

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195Profil mot søder, grøft XV,
fr n

747175

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195Profil mot søder, grøft XV,
fr n

748175

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195Profil mot søder, grøft XV,
fr n

749175

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195Profil mot søder, grøft XV,
fr n

750175

Petra Lundström10-04-2008DigitalA3195Profil mot søder, grøft XV,
fr n

751175
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Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt, sødra delen av
grøft XVII

752176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3196Bortgrævda
fundamentsstenar

753176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3196Bortgrævda
fundamentsstenar

754176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3196Bortgrævda
fundamentsstenar

755176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3196Bortgrævda
fundamentsstenar

756176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3196Bortgrævda
fundamentsstenar

757176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Oversigt utvidgat grøft i ø-v
riktning vid pæle 63 till och
med 68, fr s/v

758176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Oversigt utvidgat grøft i ø-v
riktning vid pæle 63 till och
med 68, fr s/ø

759176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Detalj. Oversigt utvidgat
grøft i ø-v riktning vid pæle
63 till och med 68, fr s/v

760176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Rest av tegelgolv mellan
pæle 72 og 71, fr s/v

761176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Rest av tegelgolv mellan
pæle 72 og 71, fr s/v

762176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg vid pæle 72, fr
s/v

763176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg vid pæle 71, fr
s/v

764176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg/fundament,
væster om pæle 72. Mær
nedgrævning från
standsning 1. Fr v

765176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg vid pæle 72 och
71, fr s

766176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg/nisch i sødra
profilen vid pæle 71 och 72,
fr n

767176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg/nisch i sødra
profilen vid pæle 71 och 72,
fr n/ø

768176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg/nisch i sødra
profilen vid pæle 71 och 72,
fr n/ø

769176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Tegelvægg/nisch i sødra
profilen vid pæle 71 och 72,
fr n/ø. Notera fasade
tegelstenar

770176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Fundament och tegelvægg i
s-profilen vid pæle 71 och
72, fr n/v

771176
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Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt n-profilen vid pæle
72, fr s

772176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt n-profilen vid pæle
72, fr s

773176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt n-profilen vid pæle
72, fr s

774176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt n-profilen samt
golvrest vid pæle 72, fr s

775176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt n-profilen vid pæle
72 och 71, fr s

776176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt n-profilen vid pæle
71, fr s

777176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Detalj tegelvægg/nisch i s-
profilen vid pæle 71 och 72,
fr n

778176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt fundament vid
pæle 71 (till vænster i bild),
fr n

779176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Detalj rest av golv vid pæle
72 och 71, fr n

780176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt grøft vid pæle 72
och 71, s-profilen, fr n

781176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt grøft vid pæle 72
och 71, n-profilen, fr s

782176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3204Oversigt grøft vid pæle 72
och 71, n-profilen, fr s

783176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162Botten av trætunna, øster
om pæle 13, fr ø

784176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162Botten av trætunna, øster
om pæle 13, fr n/v

785176

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt grøft XVII, bl a
pæle 13 och 12, fr s

786177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt grøft XVII længst
i søder, bl a pæle 9 och 8

787177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162Rest av trætunna vid pæle
13, fr s/v

788177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162Rest av trætunna vid pæle
13, fr s/v

789177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162,
A3199

Fundament (mærk
stenavtryck i profil),
kulturlager, samt trætunna
till høger på bild, vid pæle
14 och 13, fr n/v

790177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Fundament, stenavtryck och
kulturlager vid pæle 14 och
13, fr v

791177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162,
A3199

Fundament, stenavtryck,
kulturlager och tunna  vid
pæle 14 och 13, fr s/v

792177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162,
A3199

Fundament, kulturlager vid
pæle 13, fr v

793177
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Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162Botten av tunna med
jærnsøm samt kulturlager
vid pæle 13, fr v

794177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162,
A3199

Kulturlager omedelbart
søder om tunna, vid pæle
13, fr n/v

795177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Kulturlager omedelbart
søder om tunna, vid pæle 13
och 12, fr s/v

796177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Kulturlager och fundament
søder om tunna. Mellan
pæle 13 och 12, fr s/v

797177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Kulturlager och fundament
søder om tunna. Mellan
pæle 13 och 12, fr n/v

798177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3162Detalj tunna A3162samt
træsøm vid pæle 13, fr v

799177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Fundament (vægg?) vid
pæle 10 till 8, fr n/v

800177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Fundament (vægg?) vid
pæle 10 till 8, fr v

801177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Fundament (vægg?) vid
pæle 10 till 8, fr v

802177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Detalj, fundament vid pæle
8 (?), fr v

803177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Detalj, fundament vid pæle
8 (?), fr v

804177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt grøft XVII, vid
pæle 8, 9, 10 osv. fra s/v

805177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Fundament vid pæle 8, fr
s/v

806177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt kulturlager ø-
profilen, grøft XVII, fr s/v

807177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt v-profilen, grøft
XVII længst i søder vid
pæle 8 och 9, fr n/ø

808177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt v-profilen, grøft
XVII længst i søder vid
pæle 8 och 9, fr ø

809177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt v-profilen, grøft
XVII længst i søder vid
pæle 8 och 9, fr s/ø

810177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Oversigt v-profilen, grøft
XVII længst i søder vid
pæle 8 och 9, fr s/ø

811177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Detalj, vægg vid pæle 9
eller 8, fr v

812177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Detalj, vægg vid pæle 9
eller 8, fr v

813177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Detalj, vægg vid pæle 9
eller 8, fr v

814177
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Petra Lundström14-05-2008DigitalA3199Detalj, vægg vid pæle 9
eller 8, fr v

815177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3195Grøft XV, fr v816177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3200Detalj vid sødra delen av
grøft XIX, fr n/v

817177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Fundament vid pæle 68. Till
høger grøft XIX. Fr s

818177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Fundament vid pæle 68. Till
høger grøft XIX. Fr s/v

819177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Fundament vid pæle 68. Till
høger grøft XIX. Fr s

820177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Bl a tegelvægg vid pæle 67
och 68, fr s/ø

821177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Tegelvægg (hørna) vid pæle
67, fr s/ø

822177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Tegelvægg (hørna) vid pæle
67, fr s

823177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Tegelvægg (hørna) vid pæle
67, fr s

824177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Tegelvægg (hørna) vid pæle
67,detalj, fr s/v

825177

Petra Lundström14-05-2008DigitalA3203Tegelvægg (hørna) vid pæle
67, fr s

826177
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