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INDLEDNING 

Mellem Sct. Peders kirke og Boderne fandtes fjernvarmerør som skulle udskiftes, og 

der skulle derfor laves en genopgravning af rørene. I forbindelse med 

genopgravningen, blev det på Næstved Museum besluttet at lave en arkæologisk 

forundersøgelse på stedet.  

Udgravningen blev ifølge Museumslovens §27 stk. 4 finansieret af bygherre, 

der i dette tilfælde var Næstved Varmeværk a.m.b.a. Projektleder fra Ingeniørfirmaet 

Lyngkilde A/S var Arne Noer. Entreprisen blev udført af Jan Nielsen A/S ved 

medarbejderne René Nielsen og Flemming Tønsberg. Alle udviste stor velvilje 

overfor arkæologerne, og var til megen hjælp.  

Et indledende møde mellem museet og bygherre blev afholdt den 31.05.2007, 

hvor det blev aftalt at genopgravningen af fjernvarmerørene skulle overvåges af 2 

tilsynsførende arkæologer. Efterfølgende blev et undersøgelsesbudget godkendt af 

Kulturarvsstyrelsen den 15.06.2007. Næstved Museum kontaktede derefter det 

rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde A/S den 18.06.2007, hvor en kopi af 

godkendelsen af undersøgelsesbudgettet blev vedlagt. Efter Næstved Museum modtog 

opdaterede oplysninger om tidspunktet for opgravningen, indgik museet aftale med 

mandskab. 

Udgravningen blev udført Stud.mag. af Pernille Rohde Sloth og Stud.mag. 

Sabina Harholm Lønskov. Sidstnævnte fungerede som daglig leder. 

Museumsinspektør Birgitte Borby Hansen, Næstved Museum var ansvarlig leder. 

 

Inden selve opgravningen af fjernvarmerørene kunne påbegyndes, blev der den 

06.08.2007 prøvegravet 3 prøvehuller. Dette blev gjort for at registrere hvorledes en 

tidligere nedgravet, nærliggende vandledning lå i forhold til fjernvarmerørene. Det 

viste sig at denne lå umiddelbart syd for fjernvarmerørene i en dybde på ca. 160 cm. 

Ved prøvegravningen var Susanne Outzen, Næstved Museum tilstede som 

tilsynsførende arkæolog. 

 

Jordarbejdet startede mandag den 13.08.2007 mellem Sct. Peders kirke og Boderne  

syd for kirken. Fjernvarmetracéet blev trukket mod vest og langs Boderne ned mod 

Bodernes Vestre hus. Desuden blev der også gravet to stik mellem Boderne og 

tracéen, som skulle forbinde de nye fjernvarmerør med Bodernes fjernvarme.  
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Allerede tirsdag den 14.08.2007 blev den første grav fundet. Gravene fortsatte med at 

dukke op langs hovedtracéen indtil den 23.08.2007. Tracéens skeletter blev under 

stop fra maskinførerne udgravet, og i alt blev der optaget 10 grave samt flere løse 

kranier og løsfundne knogler. Desuden blev der optaget en del metalgenstande, hvoraf 

enkelte blev undersøgt af konservator Karen Urth, som besøgte udgravningen den 

16.08.2007. 

 

 
Foto af hovedtracé set mod vest. 

 

Vejrforholdene var årstiden taget i betragtning våde. Der var enkelte regnvejrsdage, 

hvor der var problemer med vand i gravene, men uden at det betød ophold i den 

arkæologiske undersøgelse på grund af vejrlig. 

 

KULTURHISTORISK REDEGØRELSE 

Det undersøgte område strakte sig over hovedtracéen og de to stik, som Jan Nielsen 

A/S´ medarbejdere gravede. Der iagttoges, ud over forstyrrelserne fra moderne 
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nedgravninger også ældre rør, og dele af det undersøgte område er med andre ord 

blevet gennemgravet af flere omgange igennem tiden. 

Der fremkom som før nævnt dele af i alt 10 individer. Der var ikke tegn på 

kister ved alle begravelser, men ved grav 4 og grav 7 kunne omridset af kisterne 

tydeligt ses. Kistebunden var meget let at konstatere ved grav 7. Her var hele bunden 

af kisten tydeligt dækket af et 2-3 cm tykt lag læskekalk, som tyder på at individet er 

død af en meget smitsom sygdom, eller at individet skulle transporteres langt eller stå 

længe før begravelsen kunne finde sted. Læskekalk dannes ved at læske brændt kalk 

med vand, som man efterfølgende anvendte til at kalke bygninger, desinficere stalde 

samt til mørtelfremstilling. Desuden blev kalken brugt i forbindelse med begravelser 

helt op i 1800-tallet. Det blev enten lagt i kisten, som i denne udgravnings eksempel, 

eller kastet oven på kisten. Hvis graven skulle stå åben, som det oftest var tilfældet 

med fællesgrave, var det praktisk med læskekalk ovenpå gravene. Læskekalken tog 

den værste lugt og desinficerede i et vist omfang området. 

Det er efterfølgende blevet besluttet, at individet fra grav 7 skal antropologisk 

undersøges på Panum Instituttet i København (for foto af grav 7, se forsidebillede).  

      

Foto af  grav 5 og grav 4 set mod øst (venstre billede). Foto af grav 8, samt nederste halvdel af grav 7. 

Set mod vest (højre billede). 

Alle gravene var øst-vest orienterede. Når det tillægges værdi, hvilken vej et lig er 

begravet, er det fordi det fra middelalderen, og stadig den dag i dag er af stor 
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vigtighed, at liget bliver lagt øst-vest med hovedet i vest. Det skyldes traditionen at 

den døde skal kunne kigge direkte på den genopstandne Kristus i øst.  

Der er en vis organisering at spore i placeringen af gravene, men dog langt fra 

vore dages pænt anlagte kirkegårde. Gravene lå alle på en mere eller mindre lige 

række. 

 

De døde har ikke haft meget med i graven. Dog var der ved flere skeletter tegn efter 

ligklædenåle, som havde lavet grønne aflejringer omkring flere af skeletterne, og der 

blev fundet to meget velbevarede nåle. Der blev også fundet andre metalfragmenter i 

gravene. Individet i grav 3 havde en aflang metalgenstand mellem hænderne. Under 

udgravningen af graven fandtes flere spiralformede metaltråde i umiddelbar nærhed af 

metalfragmentet. I 1700-tallet var det moderne at lade sig begrave med kunstfærdigt 

udformede metalbuketter mellem hænderne i stedet for rigtige blomster. Genstanden 

hvor de spiralformede tråde sandsynligvis oprindeligt var viklet omkring, er muligvis 

et fragment af en sådan metalbuket. 

 
                                         Foto af grav 3. Under ribbenene ses metalfragmentet. 

 

Ovenpå individet i grav 7 lå et metalfragment, som tydeligt havde form som et 8-tal. 

Over individets lårknogler lå flere ubestemmelige større stykker metal. Disse 

metalfragmenter kan være rester af kistepynt, og 8-tallet indikerer muligvis et tal i 

individets dødsår. 

I alt blev der opsamlet 9 potteskår som kan dateres fra 1200 til 1700-tallet. De 

forskellige keramikfund fortæller lidt om kirkegårdens anvendelsesperiode. 
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Der fandtes også 6 brudstykker af kridtpibestilke. Kulturlag fra 1600- og 1700-tallet 

har oftest brudstykker af kridtpiber, oftest pibestilke. Kridtpiber var en særlig udbredt 

langstilket pibe fremstillet i hvidt ler og grunden til den oftest store fundmængde 

fortæller både noget om udbredelsen og populariteten af piben, men kan også fortælle 

om pibernes skrøbelighed; en pibe var sjældent ret længe i brug, før den gik i stykker, 

og blev smidt bort. 

Ved et af kranierne fandtes et mindre, rundt metalfragment, som blev sendt til 

videre undersøgelse hos konservator Karen Urth. Det viste sig at være et D-formet 

spænde. Omkring spændet var flere materialer bevaret: Inderst, og tættest mod kraniet 

var der hud og hår bevaret, dernæst spændet og igen en del hår. Yderst var mindre 

stykker hørfragmenter bevaret. Muligvis kan spændet være en del af en 

lukkemekanisme til en kyse. På kraniet sås under udgravningen også flere metalrester 

ned langs med kraniet og er sandsynligvis resterne af enten hårnåle eller kysestivere. 

 

Dateringen af de fundne grave kan foretages ud fra flere forudsætninger. 

Kridtpibernes anvendelsesperiode indikerer, at gravene kan dateres til slutningen af 

1600-tallet-1700-tallet. Resterne af metalfragmentet ved grav 3 er også med til at 

datere netop denne grav til 1700-tallet, hvor det var et modefænomen at begrave sine 

afdøde med en metalbuket i hånden. Hvis begravelserne havde fundet sted før 1600-

tallet, ville gravene have ligget mere tilfældigt placeret på kirkegården, sådan som det 

kendes fra middelalderens kirkegårde. Skeletternes placering i den forholdsvis lige 

række kan altså i denne forbindelse også bruges til at datere de fundne grave. 

 

UNDERSØGELSENS PERSPEKTIVER 

Udgravningen af de 10 skeletter har givet øget viden om kirkegården omkring Sct. 

Peders kirke. Bodernes beliggenhed direkte ud mod kirkegården fortæller noget 

væsentligt om middelalderens og senere tiders indstilling til bykirkegårdene, 

Kirkegårdene blev inddraget som opholdsområde, samtidig med at de fungerede som 

begravelsespladser. Dette har ikke kun fundet sted i Næstved, men har været 

almindeligt forekommende i de fleste byer.  

Forekomsten af den mulige blomsterstilk ved grav 3 er unik, da lignende 

metalbuketter kun er fundet enkelte andre steder i Danmark. I forbindelse med en 

endnu ikke afsluttet udgravning af Horsens klosterkirke, er der ved flere lejligheder 

fundet meget velbevarede metalbuketter i gravene. De foreløbige resultater daterer 

blomsterne til 1700-tallet. Også i Helsingør er der fundet meget velbevarede 
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metalbuketter og andet kistepynt. At metalbuketten også er fundet i Næstved indikerer 

at modefænomenet har været ganske udbredt. 

 

LANDSKABET 

Området mellem Sct. Peders kirke og Boderne syd for kirken er temmelig højt 

beliggende i Næstved. Tidligere har området mellem Sct. Peders kirke og Susåen, 

som ligger syd for Boderne, skrånet væsentligt mere end det gør i dag. Denne skrænt, 

som i dag kun anes, var tidligere op til 9 meter høj, men blev allerede i løbet af 

middelalderen udjævnet. 

De fundne grave lå ganske højt i forhold til den nuværende overflade. Det 

skyldes at der i 1850’erne blev foretaget en afgravning af hele området. Der blev taget 

ca. 50 cm af kirkepladsens oprindelige overflade for at jævne pladsen, efter at denne 

ikke længere var i brug som kirkegård. 

 

HISTORISKE BYGNINGER SYD FOR KIRKEPLADSEN 

Sct. Peders kirke nævnes første gang i 1135, og var sandsynligvis en stormandskirke 

tilhørende Peder Bodils slægt, som dengang var den største familie på egnen. Kirken 

fungerede fra begyndelsen som sognekirke, og havde en omkringliggende kirkegård. 

Den var i brug indtil byens borgere i 1820’erne begyndte at lade sig begrave på den 

nye assistentkirkegård ved Præstøvej, nu kendt som Gamle Kirkegård. Kirkepladsen 

omkring Sct. Peders kirke, udgjorde i middelalderen et centrum i Næstved, og blev 

derefter anvendt til andre formål, blandt andet et kødtorv. Senere blev pladsen 

udstykket til parkeringspladser. I 1980’erne blev det besluttet at genskabe omridset af 

den gamle kirkegård ved at lægge pladsen ud i græs. I forbindelse med tidligere 

arkæologiske undersøgelser i området i 1984-89 kunne kirkegårdens forløb i det store 

og hele bekræftes. 

 

Syd for kirkegården ligger flere ældre huse, først og fremmest Mogens Tuesens 

Boder. Herefter følger i vestlig retning de såkaldte Stenboder og endelig et mindre 

bolighus, som kaldes det Vestre hus. 

Mogens Tuesen var i slutningen af 1400-tallet borgmester i Næstved, og hans 

boder bliver nævnt i et gavebrev i 1484. Her bliver Boderne omtalt som nybygget, 
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hvilket senere dendrodateringer1 af tømmerstykker fra bygningen også beviser. 

Stenboderne er dateret til omkring 1460, mens opførelsen af det Vestre hus har fundet 

sted før 1485.  

 

UDGRAVNINGSMETODE 

Selve udgravningen blev primært foretaget af maskinførerne og gravemaskine. Kun 

sjældent var det nødvendigt at grave med skovl på grund af rør og kabler. Den 

tilsynsførende arkæolog overtog gravearbejdet, når der dukkede knogler frem. Dette 

arbejde blev primært foretaget med ske og pensel. Gravemaskinen holdt mere eller 

mindre stille de sidste dage i udgravningen. Der dukkede så mange grave frem i den 

sidste fjerdedel af hovedtracéen, at knoglerne først måtte registreres og optages, før 

arbejdet kunne fortsætte. Derfor håndgravede maskinførerne her de sidste 20-25 cm i 

dybden, efter registreringen var færdig. 

Der blev fundet eksempler på at nyere grave har forstyrret ældre grave. Dette 

er sandsynligvis sket fordi man ikke har haft en tydelig markering af graven i 

terrænet. Desuden eksisterede nutidens klare regler for tidsrummet af gravfred ikke på 

daværende tidspunkt. 

En enkelt af de fundne grave (grav 7), vil efterfølgende blive analyseret på 

antropologisk institut på Panum. Denne analyse bliver betalt af Næstved Museum, da 

der i budgettet ikke er medregnet udgifter til antropologiske analyser (for foto af grav 

7, se forsidefoto). Undersøgelsen kan forhåbentligt give mere viden om individet i 

graven, alder, køn og sygdomme, som sætter spor på skelettet. 

 

Under udgravningen af skeletterne, blev der til fremtidig forskning optaget jordprøver 

til Panum: En pollenprøve under kraniet til at påvise, om individet har ligget på 

tørrede blomster. En prøve på selve brystet, fx. ved brystbenet eller ved ryghvirvlerne, 

for at påvise om individet er begravet med blomster på brystet, i hånden eller drysset 

ovenpå kroppen. En maveprøve på skelettets højre side mellem ribben og hofte, samt 

en tarmprøve over individets venstre hofte. Endelig tages også flere små prøver ved 

låret. Prøverne bliver taget netop ved låret, hvor mennesket oftest har en tendens til at 

                                                 
1Dendrodatering er en forholdsvis sikker dateringsmetode og er mulig at foretage hvor egetræ er 

bevaret. Ud fra splintveddet kan gives en datering af træets fældningstidspunkt, som kan være ret 

præcis. I tilfældet med Mogens Tuesens boder viste dendrodateringerne, at tømmeret i boderne var 

fældet i årene mellem 1480 og 1485. 
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lagre fedt, og i disse fedtdepoter undersøges det for eksempel om individet har 

oplagret tungmetaller i kroppen.  

 

 

Arbejdsfoto af Pernille Rohde Sloth (til venstre) og Sabina Harholm Lønskov (til højre). Billedet er 

taget i forbindelse med registreringen af grav 4 og grav 5. 

 

DATALISTE 

Udover denne rapport er der ligeledes udfærdiget en beretning som opbevares på 

Næstved Museum under journalnummer NÆM 2007:101. Ligeledes findes 

beretningen i hos Kulturarvsstyrelsen under journalnummer KUAS 2003-2122-1728. 

Originaldokumentationen foreligger på Næstved Museum, som også varetager 

opmagasineringen af genstandsfundene. Skeletterne afleveres på Panum Instituttets 

magasin. 

 

LITTERATURHENVISNINGER 

Til videre læsning omkring grave og gravskik kan nævnes adskilligt relevant 

litteratur:  

Helsingør Kommunes Museer 2001. Restaureringen af Helsingør Domkirke 2000-

2001 og undersøgelsen af de borgerlige begravelser. Årbog 2001, red.: Lone Hvass 

m.fl., Helsingør 2002. 
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Sommer, Anne Louise: De dødes haver. Den moderne storbykirkegård, Syddansk 

Universitet 2003. 

Kieffer-Olsen, Jakob: Grav og gravskik i det middelalderlige Danmark. -8 

kirkegårdsudgravninger, Århus 1993. 

 

Til videre læsning om Næstved by kan anbefales: 

Boderne i Næstved, ved Kurt Rosenkrans Høyer, Næstved 1988. 

Liv og Levn 8-1994: Næstved – By og stad, Palle Birk Hansen, Næstved 1994. S. 3-

24. 

Desuden henvises også til relevante beretninger fra tidligere udgravninger ved Sct. 

Peders Kirkeplads: NÆM 1984:400, NÆM 1985:500, NÆM 1986:300, NÆM 

1987:100 samt NÆM 1989:170.  

 


