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Birgitta Gårtner 

HOLME MØLLE-VEJEN 
- en stenbygget vej fra tidlig middelalder 

Sydsjælland er usædvanlig rig på 
veje fra oldtid og middelalder. 
Blandt de mest kendte er Bro- 
skovvejene ved Præstø og Risby- 
vejene ved Bårse. 
I 1996 blev endnu et vejanlæg 
føjet til rækken, da Næstved 
Museum blev kaldt til Holme 
Olstrup. I den nordvestlige del af 
byen, det gamle Holme Mølle, 
var Storstrøms Amts medarbej- 
dere i forbindelse med oprens- 
ning af en olieforurenet grund 
stødt på en kraftig stenlægning. 
Stenlægningen viste sig snart 
at indgå i en solid vejkonstruk- 
tion på tværs af Jydebækken, 
hvor denne på sin vej nord- 
på mod Holmegårds Mose passe- 
rer gennem en snæyring i ter- 
rænet. 

I landskabet lader oldtidens og middel- 
alderens veje sig i dag normalt kun 
påvise, hvor vejspor efter mange års 
brug har slidt sig ned 1 terrænet og dan- 
net hulveje. På fast land var det ikke 
nødvendigt at anlægge egentlige vej- 
baner, Når et vejspor blev opkørt, ryk- 
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kede man blot til siden og anlagde et 
nyt spør. Skulle man passere ufrem- 
kømmelige områder med våd bund 
som moser og åer, måtte der derimod 
anlægges vadesteder, broer eller veje. 
Vejene kunne befæstes med regulære 
kørebaner 1 form af enten ris-, planke- 
eller stenbelægninger. Gennem lange 
perioder udbedrede man disse over- 
gange eller byggede nye, når de gamle 
blev ødelagt. Det er via udgravninger 
af sådanne vejforløb, at man i dag har 
fået et væsentligt indblik i fortidens 
vejbyggeri og samfærdsel. 
De ældste, kendte vejforløb udgøres af 
risveje, d.v.s. simple vejbaner af grene 
og kviste, anlagt henover sumpede 
områder. Dette tidlige vejbyggeri fal- 
der naturligt sammen med introduk- 
tionen af vognen i yngre stenalder. 
Med jernalderen kommer de solide, 
stenbyggede vejforløb, der i dag kan 
ses ved Brøskov og Risby, Sten- 
byggede veje kendes 1 flere varianter, 
afhængigt af perioden og stedets 
karakter. Som et nyt element i yngre 
jernalder kommer den træbyggede bro. 

Fig, I. Et lille udsnit af den stenbygge- 
de vej under udgravning. Vejen er et 
imponerende bygningsværk. 

  
  

  

    
Fig. 2. Den stenbyggede vej lå ved det 
gamle Holme Mølle, nord for Holme 
Olstrup. 

    

Det vel bedst kendte eksempel er det 
imponerende, over 700 m lange broan- 
læg 1 Ravning Enge 1 Vejle ÅA-dalen 
(1). Mindre, lokale broer kendes bl.a. 
fra Sydsjælland ved Risbyvejene (2). 
Broerne anvendes side om side med 
såvel brolagte veje som risveje. De for- 
skellige stenbyggede vejforløb an- 
lægges fortsat ind 1 middelalderen. 
Det kan være vanskeligt at datere veje- 
ne, som naturligvis har opfyldt forskel- 
lige behov alt afhængigt af de land- 
skabsmæssige forhold og den brug, 
man har villet gøre af den enkelte vej. 
Mens man i nogle områder har kunnet 
klare sig med en simpel risvej selv op i 
jernalder og middelalder, har det på 
mere befærdede steder været nødven- 
digt at bygge stenlagte vejkonstruktio- 
ner. I meget våde områder har det tilli- 
ge været nødvendigt at fundere vejene 
med solide træstammer og lignende. 

Landskabet 

Holme Mølle-vejen er anlagt i en ådal, 
der strækker sig fra sydvest for Holme 
Olstrup og nordpå til Holmegårds 
Mose (fig. 2). Vejen er anlagt på det 
smalleste sted, hvor passagen over 
bækken har været kortest, men hvor 
strømmen 1 Jydebækken til gengæld er 
relativt stærk. Området ned til bækken 
må på vejens anlæggelsestidspunkt 
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have ligget nogenlunde tørt hen, så- 
ledes at bunden har været bæredygtig. 
Umiddelbart nord for fundstedet bre- 
der dalen sig ud i udstrakte engarealer. 
I dag løber Jydebækken 1 østsiden af 
det undersøgte område, men tidligere 
har bækken løbet ca. 20 m længere 
mod vest. Ved undersøgelsen fandt vi 
den gamle stenkiste, som tidligere har 
ført bækken under den nuværende lan- 
devej (fig. 3). Ældre kort viser, at flyt- 
ningen er sket mellem 1770 og 1860. 
Den nyfundne stenlagte vej relaterer 
sig altså til det gamle, vestlige bækløb. 

Omkring 1440 nævnes Gribs Mølle, 
som formodentlig er identisk med 
vandmøllen Holme Mølle, der har lig- 
get ved Jydebækken frem til 1700-åre- 
ne, hvor den afløses af en stubmølle på 
bakken øst for Jydebækken. 
Ældre kortmateriale antyder stærkt, at 
den nuværende vejdæmning under Møl- 
legårdsvej kan ligge ovenpå den tidlige- 
re mølledæmning. Det kan således ikke 
udelukkes, at den nyfundne vejkon- 
struktion, som ligger nørd for den mo- 
derne vejdæmning, er anlagt 1 læ af en 
tidligmiddelalderlig mølledæmning. 

En række pollenprøver, som National- 
museets Naturvidenskabelige Under- 
søgelser har udtaget af jordlagene i 

dd sets DR 

forbindelse med udgravningen, vil for- 
modentlig kunne fortælle noget om, 
hvordan området har skiftet karakter til 
forskellig tid. Plantepollen vil afsløre, i 
hvilke perioder området har været helt 
under vand, tidvis oversvømmet eller 

helt tørt. 

Vejens konstruktion 
Vejen blev udgravet over en ca. 15 m 
lang strækning. Vejforløbet kunne dog 
følges dels øst for Jydebækken som en 

Fig. 3. Vejen blev udgravet over en ca. 
15 m lang strækning, men kunne følges 
både vest og øst for Jydebækken, hvor 
vejen sås som en mindre, men markant 
hævning I terrænet. Fundet af en sten- 
bro fra 1700-tallet viser, at Jydebæk- 
ken oprindelig har løbet ca. 20 m læn- 
gere mod vest. i 

hævning i terrænet, dels mod vest, 
hvor der 1 skellet til nabogrunden 
under oprensningsarbejdet fremkom 
sten og tømmer. Vejforløbet kunne 
således sammenlagt følges over en 
knap 40 m lang strækning (fig. 3). 

Vejen var relativt smal sammenlignet 
med tilsvarende vejkonstruktioner som 
f.eks. Risbyvejen. Selve kørebanen har 
været ca. 2 m bred, et mål, der stem- 
mer fint overens med hjulafstanden på 
ca. 1,20 m på periodens vogne (3). 

Vejen var 1 den østlige del forsynet 
med en belægning af mindre og mel- 
lemstore regelmæssigt lagte sten, mens 
siderne var afgrænset af meterstøre 
kantsten. Mod vest fremstod stenlæg- 
ningen mere uregelmæssig med større 
og mindre sten mellem hinanden. De 
store kantsten manglede helt 1 denne 
del af konstruktionen (fig. 3). 

Over stenlægningen fandtes et 20-25 
cm tykt, næsten sterilt sandlag, der er 
påført med det formål at skåne de 
kørende vognes hjul. Da oldtidens og 
den tidlige middelalders vognhjul ikke 
var forsynet med jernfælge, har disse 
vogne ikke kunnet holde til den belast- 

Fie, 4, Under stenlægningen fandtes et 
lag af støre, flækkede bøgestammer, an- 
bragt som fundering for de store sten. 
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ning, det ville være at køre direkte på 
vejenes stenlægninger. Lignende sand- 
lag kendes fra andre undersøgte vejfor- 
løb, bl.a. Risbyvejen (4). Selvom san- 
det næppe har været ideelt som køre- 
bane, har det været at foretrække frem 
for almindelig muldjørd, der hurtigt 
blev opkørt. Dertil har sandet givetvis 
haft en drænende funktion. I sandlaget 
kunne iagttages enkelte svage, mørke 
striber, hvilket indicerer, at vejen i 
perioder har været overskyllet af vand. 

Brolægning og kantsten var funderet 
på et lag af svære, flækkede bøgestam- 
mer, anbragt i vejens længderetning 
(fig. 4). Stammerne var tydeligvis 
flækket til formålet. I modsætning til 
stenlægningen var stammelaget mest 
regelmæssigt mod vest, hvor de store 
kantsten manglede. I den sydøstlige 
del af vejkonstruktionen manglede 
stammerne helt. Her var i stedet pla- 
ceret forskellige mindre stykker af- 
faldstømmer. 
Konstruktionen må ses som udtryk for, 
at vejforløbet mod vest har passeret det 
oprindelige åløb, sandsynligvis som et 
stenbrolagt vad. Stammerne er således 
udlagt for at holde stenene i et plant 
niveau 1 det mest våde parti, hvorimod 
det ikke har været nødvendigt at fun- 
dere stenlægningen i det tørre område 
mod øst. 

Desværre var sten og bøgestammer 
netop i det område, hvor vejen har pas- 
seret bækløbet, bortgravet i forbindel- 
se med oprensningen af grunden forud 
for den arkæologiske undersøgelse. 
Der var derfor ingen spor af det oprin- 
delige vad over bækken. 

Rislag 

Under bøgestammerne lå et tyndt ris- 
lag, bestående af tilfældigt lagte små- 
grene, kviste og barkflis. Rislaget har 
været fæstnet ved talrige mindre, lod- 
ret nedbankede pæle, der var til- 
spidsede i den nedre ende (fig. 8). En 
del af laget er antagelig formuldet, da 
risene nøk oprindeligt er nedlagt i 
bundter eller kmpper. Rislaget var 
anbragt 1 og over et tyndt lag grovkor- 
net sand. 
Rislaget gik tydeligvis ud under den 
stenlagte konstruktion mød syd. Det er 
muligt, at rislaget er udlagt for at 
dræne området umiddelbart før etab- 
leringen af den stenlagte vej, således at 
man kunne færdes på den halvvåde 
bund. Det kan dog ikke udelukkes, at 
rislaget udgør en ældre, selvstændig 
vej. Fra andre udgravninger, eksem- 
pelvis undersøgelserne af veje over 

    

des talrige eksempler på, at man har 
benyttet den samme passage over et 
å- eller bækløb gennem længere peri- 
oder ved anlæggelse af flere veje oven- 
på hinanden. Der er derfor udtaget en 
prøve af grene fra rislaget med henblik 
på en C-14 datering. Resultatet heraf 
ventes at foreligge i foråret 1999, 

Vidjefletning 
Langs vejens sydside fandtes endnu et 
lag af småkviste samt flere, lidt større 
nedbankede pæle med rester af lodret 
vidjeflet imellem (fig. 5). En række 
pæle, placeret let uregelmæssigt, an- 
tyder, at vidjefletningen har eksisteret 
langs hele vejens sydside, Vidjeflet- 
ningen kan have dannet en faskine 
med det formål at holde vejen nogen- 
lunde tør for Jydebækkens sydfra kom- 
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Fig. 5. Langs vejens sydside sås rester 
af vidjefletning. 

mende vand. Lignende mindre, ned- 
bankede pæle er registreret ved andre 
vejkonstruktioner, eksempelvis ved 
Broskovvejen. Her foreslår udgrave- 
ren Georg Kunwald imidlertid, at pæ- 
lene har haft til formål at markere 
vejen, når den var oversvømmet eller 
snedækket (6). De to tolkninger be- 

Fig. 6. Det fremgik tydeligt, at det lyse 
sand, der er skredet ned fra stenlæg- 
ningen, var afgrænset præcist op til 
bulvægskonstruktionen. I forgrunden 
ses den tvedelte gren, der kan have 
været anvendt som primitiv slæde i for- 
bindelse med transporteringen af de 
støre sten. 
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høver ikke udelukke hinanden, marke- 
ringspæle og vidjeflettet faskine kan 
have været kombineret 1 samme kon- 
struktion. 

Ved vidjefletningen fandt vi et stykke af 
en solid, tvedelt gren (fig. 6). Denne util- 
dannede tveje er så kraftig, at den kan 
have været brugt som en primitiv slæde 
ved transporten og manøvreringen af de 
store kantsten. Tildannede tvejer indgår 
i slæder og kærrer fra vikingetid. En 
sådan tildannet tveje blev i 1975 fundet 
under Risbyvejen (7). 

Bolværk 

Langs sydsiden af vejen i en afstand af 
ca. en halv meter fandtes en bulvægs- 
konstruktion af svære egestolper og 
vandrette planker (fig. 7). Bulvæggen 
fulgte tydeligvis vejen og har antagelig 
fungeret som en art bolværk, der skulle 
beskytte vejen mod den sydfra kom- 
mende vårflom. Denne bulvæg har 
muligvis udgjort en solidere fornyelse 
af den ældre, vidjeflettede faskine. Det 
kan dog ikke helt udelukkes, at bul- 
væggen har indgået i en brokonstrukti- 
on, der har ligget parallelt med vejen. 
Da området syd for egestolperne var 
omrodet af nyere nedgravninger, var 
det ikke længere muligt at finde ud af, 
om der her havde stået en tilsvarende 
bulvæg parallelt med den undersøgte. 

Rester af træbyggede brokonstruk- 
tioner er fundet 1 forbindelse med f.eks. 

  
Fie. 7. Et udsnit af bulvægskonstrukti- 
onen. Den ene af de lodretstående 
pæle er dendrokronoløgisk dateret til 
vinterhalvåret 1154/55. 

Risbyvejen. Flertallet af de kendte træ- 
broer erstattes omkring år 1000 af 
stenlagte vejbaner, da broernes levetid 
var begrænset (8). 

I Holme Mølle fandt vi imidlertid ikke 
de solide, skråtstillede støttestolper, 
der indgår 1 brokonstruktioner f.eks. 
ved Risby, og da vejens sandlag end- 
videre stødte direkte md til bul- 
væggen, taler forholdene mest før 
tolkningen af bulvægskonstruktionen 
som et bolværk til beskyttelse af vejen 
(fig. 6). 

Bulvægskøonstruktionens egestolper var 
helt ens og tydeligvis tildannet til for- 
målet. Stolperne, af hvilke vi fandt 7 
med indbyrdes afstand på 2,15-2,80 m, 
var bevaret i længder af ca. 1,25 m. 
Stolperne havde rektangulært tværsnit 
og var 1 hver smalside forsynet med 
not til bulplankerne. De nederste ender 
var tilspidset med økse, og stolperne 
var banket 60 cm ned 1 de underliggen- 
de gytjelag. 

De vandrette planker var kun bevaret i 
den vestlige del af konstruktionen. Det 
lyse sand, der var afgrænset meget 
præcist op til bulvæggen, viser, at den 
vandrette plankevæg har stået frit over 
terræn. 

Datering 
Den stenbyggede vej kan ikke dateres. 
Vejen minder 1 sin konstruktion om 
danske stenbyggede veje fra jernalder 
og vikingetid. Konstruktionen har især 
store ligheder med den stenlagte vi- 
kingetidsvej fra Risby, der er C14-da- 
teret til omkring år 1000 (9). I modsæt- 
ning til veje fra jernalderen er både 
den yngste Risby-vej og Holme Mølle- 
vejen funderet på ris og et lag træ samt 
kantet med meterstore sten (fig. $), der 
har kunnet ses 1 de perioder, hvor selve 
vejbanen har været overskyllet af vand. 
Meget tyder på, at vejen er bygget i sen 
vikingetid eller tidlig middelalder. 

I modsætning til selve vejanlægget, 
hvis bøgestammer, sten og sand ikke 
umiddelbart kan dateres, var der mulig- 
hed for at få en endog meget præcis 
datering af bulvæggens egetømmer. En 
enkelt af de svære stolper havde beva- 
ret det yderste barklag, således at stol- 
pen var velegnet til en dendrokronolo- 
gisk datering. Prøven viste, at træet, 
hvoraf stolpen er tildannet, er fældet 1 
vinterhalvåret 1154-1155. Bulvæggen 
er således antagelig bygget sidst på vin- 
teren før tøbruddet 1 1155. 

Samlet er det vanskeligt at drage kon- 
klusioner om de enkelte vejelementers 
indbyrdes forhold, før vi får C14-da- 
teret rislaget. Det kan ikke udelukkes, 
at rislaget og vidjefletningen udgør en 
ældre vejfase, mens den stenbyggede 
vej og bulvæggen fra 1155 udgør en 
senere fase. På baggrund af andre 
udgravninger af stenbyggede vejforløb 
må det dog anses for mere sandsynligt, 
at rislaget udgør den underste del af 
den stenbyggede vej, som har været 
beskyttet først af vidjefletningen, sene- 
re af bulvæggen. 

Hvor længe vejen har været 1 brug, er 
også uvist. I forhold til bulvæggen fra 
1155 er dele af vejbanens sandlag 
tydeligvis påført senere, så vejen har 
været i brug en tid efter, at væggen er 
opført. 
I en vurdering af vejens funktionstid 
ville genstande, fundet 1 vejbanens 
sand, være værdifulde. Desværre fandt 
vi kun et enkelt skår i sandet. Skåret 
var af rødbrændt, blyglaseret keramik, 
en type, som man tidligere har været 
tilbøjelig til at datere snævert til høj- 
middelalderen. Derfor kunne man tro, 
at skåret kunne trække vejens funkti- 
onstid helt op i 1200-årene. Nyere fund 
antyder, at dateringen af denne kera- 
miktype skal udvides til hele middelal- 
deren fra 1000-årene og frem (10), og 
skåret kan derfor ikke i sig selv bidra- 
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ge til at udvide den datering, som ege- 
stolpen giver os. 

Sammenlagt må vi derfor indtil videre 
lade os nøje med at datere den sten- 
byggede vej og bolværket til midten af 
1100-årene. 

Vejen i landskabet 
Udgravningen af Holme Mølle-vejen 
giver ikke alene et indblik 1 konstruk- 
tionsmæssige detaljer, men også i den 
datidige infrastruktur. 

Færdselsårerne udenfor de bymæssige 
bebyggelser i den tidlige middelalder 
er ligeså vanskelige at kortlægge som 
færdselsårerne i oldtiden. Det skyldes 
ikke mindst vanskelighederne ved at 
rekonstruere fortidens landskab, der 
fuldstændig har ændret karakter, siden 
dræning blev almindeligt i forrige 
århundrede. Overalt i det middelalder- 
lige landskab har der været ufremkom- 
melige passager over våde engområder 
og tilgroede sumpe langs søer, åer og 
moser. Ud fra eksisterende landskabe- 
lige barrierer kan man derfor drage 
slutninger om, hvilke områder, der 
ikke har været befærdet, mens det der- 
imod er langt vanskeligere at konklu- 
dere, hvor man hår kørt. 

Vi kan formode, at vejanlæg over våd- 
områder har været langt mere alminde- 
lige, end de hidtidige få fund antyder. 
Vejene har imidlertid varieret efter 
behov: bonden, der skulle hjem med 
sine dyr havde ikke brug for lige så 
solide veje som større vogntransporter, 
der skulle passere vandløb. Under- 
søgelserne af vejovergange ved Stevns 
Å og Tryggevælde Å viser da også, at 
størt set samtidige vejovergange af va- 
rierende konstruktion kan ligge meget 
tæt på hinanden (11). 

Den omhyggeligt konstruerede vej 1 
Holme Mølle er et imponerende byg- 
ningsværk, der har krævet en stor 
arbejdsindsats. Den solide konstruk- 
tion indicerer således, at vejen ikke 
alene har været beregnet på lokal tra- 
fik, men snarere har været en færd- 
selsåre af overordnet betydning på 
linie med den senere landevej over 
Holme Mølle. 

Foreløbig ved vi ikke, om vejen i 
Holme Mølle er anlagt i læ af en mid- 
delalderlig vandmølle, som i givet fald 
er ældre end. 1150'erne, eller om den 
middelalderlige vandmølle, som sene- 
re i 1400-årene kaldes Gribs Mølle, 
anlægges ovenfor vejen på et senere 

  

  

      

  

  

  

  

      
tidspunkt. Under alle omstændigheder 
bør man ved lejlighed undersøge, om 
ikke den middelalderlige mølledæm- 
ning gemmer sig under Møllegårdsvej. 

Holme Mølle-vejen i perspektiv 
Den tidlige middelalder er en periode, 
hvor samfundet udvikler sig radikalt. 
Her opstår de første egentlige købstæ- 
der med torve, og den centraliserede 
handel og dermed trafikken til byernes 
torve intensiveres væsentligt. Det gæl- 
der også Næstved, som senest i 
1130'erne havde torv øg købstadssta- 
tus. Denne udvikling må i sig selv have 
inspireret til en udbygning af vejnettet 
i byernes opland. 

Hertil kommer, at Næstved på denne 
tid spillede en vigtig rolle i landets 
infrastruktur, idet byen i kraft af sin 
havn i Susåen fungerede som udskib- 
ningssted for trafik fra Sjælland til 
Lolland og Falster. Dette kan vi se af, 
at kong Erik Lam 1 1140 overdrog en 
række kongelige indtægter af Næstved 
til Skovkloster mod, at klosteret for- 
pligtede sig til årligt at transportere 
kongen og hans følge til Lolland og 
Falster efter kongens behov (12). 

Et veludbygget vejnet i oplandet har 
været en nødvendighed for varetrans- 
porten og handelen såvel som før den 
overordnede trafik. Den stenbyggede 
vej over Jydebækken i Holme Mølle 
må opfattes som en brik i dette tidlig- 
middelalderlige vejnet på Næstved- 
egnen. == 

Fig, 8. Rekonstruktion af vejens op- 
bygning. Nederst er lagt et lag ris, så 
man kunne færdes i området. Herover 
anbragtes halverede bøgestammer, der 

bar belægningen af sten. Over stenene 
lagdes et lag sand, der fungerede som 
kørebane. Bulvægskonstruktionen og 
risfletningen har givetvis fungeret som 
bolværk i perioder med vårflom. 
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Thomas Roland 

TEGLOVNE I NÆSTVED 
- teglbrænding i middelalderen 

Fra Lombardiet kom kunsten at 
brænde tegl til Danmark i midten 
af 1100-årene. Den gamle teknik, 
som især romerne havde øjort til 
deres, havde i Europa stort set 
været gået i glemmebogen siden 
senantikens afslutning. Med en 
tiltagende byggeaktivitet 1 Nord- 
italien i slutningen af 1000-årene 
blev teglen døg genopdaget og 
fik atter stor udbredelse, I Nor- 
den blev den således hurtigt 
introduceret af fremmede byg- 
ningshåndværkere tilknyttet kir- 
kebyggeriet. Byggeri i sten var 
dog ikke ukendt i Norden ved 
teglens fremkomst. Kalkstens- 
kvadre og kampesten havde 1 det 
forgangne århundrede været be- 
nyttet som byggemateriale til 
kirker og borge, men med de 
røde, brændte tegl vandt stenhu- 
se frem i stort tal. Det fremmede 
materiale lod sig åbenbart let til- 
påsse det nordiske temperament 
og blev hurtigt taget 1 brug 1 stort 
omfang. Grunden til en lang og 
fortsat levende tradition for tegl- 
stensbyggeri blev lagt. 

En væsentlig årsag til, at teglen så hur- 
tigt vandt udbredelse, var givetvis, at 
den forholdsvis let lod sig fremstille ud 
fra få basale fornødenheder: ler, vand 
og brændsel. Dette var materialer, der 1 
rigelige mængder fandtes i middel- 
alderens Danmark. 

  

Fig. 1, Der er ikke bevaret middelal- 
derlige træforme til teglsten. Den hér 
viste stammer fra 1800-årene, hvor 
man endnu formede sine teglsten efter 
de middelalderlige traditioner. 

S Liv oe Levn 112-199 

Fremstilling af tegl var en proces, der 
krævede god planlægning. Allerede 
om efteråret skulle leret således opgra- 
ves i dynger, så det i løbet af vinteren 
kunne udsættes for vejr og vind 1 de 
såkaldte "vintringsbede”, Det var nød- 

vendigt for at ødelægge morænelerets 
naturlige strukturer, så det senere kun- 
ne bearbejdes. Ved forårstide blev det 
lagrede råler gennemæltet med vand 
og iblandet magringsmateniale, oftest 
1 form af sand og grus, hvilket for- 
hindrede, at leret slog revner under 
brændingen. Efter æltning kunne leret 
formes og stryges. Dette forgik enten i 
enkeltforme eller ved at udrulle leret i 
støre plader, der derefter blev udskåret 
1 passende stykker (fig. 1). 
Før de våde teglsten kunne brændes, 
var det nødvendigt at lade dem tørre en 
måneds tid. Ellers ville den kraftige 
varme i ovnen for hurtigt udtørre og 
misdanne teglstenene. Tørringen fore- 
gik 1 store tørrelader, som formentlig 
næsten var helt åbne, således at vinden 
kunne komme til. Da der har været tale 

om forholdsvis lette konstruktioner, 
har disse tørrelader sjældent efterladt 
sig arkæologiske spor. Deres størrelse 
og beskaffenhed er derfor meget dår- 
ligt belyst. 

De halvtørre sten kunne herefter om- 
hyggeligt stables i teglovnen, således 
at bl.a, varmefordelingen omkring ste- 
nene blev så jævn som muligt. Selve 
brændingen varede fire til seks dage, 
hvor man hele tiden skulle sørge for 
den korrekte temperatur i ovnen, såle- 
des at stenene hverken forblev ubagte 
eller ved for høj varme sintrede og 
forsmeltede til ukendelighed. De man- 
ve eksempler, der haves på fejlbrænd- 
inger fra danske teglovne, antyder, at 
denne kunst ikke har været så enkel 
endda. 

Selve ovnen, hvori teglene blev brændt, 
var til gengæld en forholdsvis simpel 
konstruktion. Den mest udbredte type 
igennem hele middelalderen og helt op 
i 1800-årene bestod således af et stort 
firkantet ovnrum med 3-6 m høje 
vægge. I jordhøjde var der i forsiden 
indbygget et antal små fyråbninger. 
Igennem disse åbninger kunne man til 

  

  

lig teglovn. Det høje tårnagtige ovn- 
rum er gravet ind i siden på en bak- 
keskråning og har indfyring gennem 
de tre lave fyrkanaler i fronten. En ovn 
som denne har kunnet producere ca. 
15,000 teglsten pr. brænding. Tegning 
Thomas Roland. 

stadighed regulere tilførslen af brænd- 
sel og dermed ovntemperaturen. Hvor- 
ledes overdækningen af ovnen har 
været konstrueret, er temmelig usik- 
kert. Sandsynligvis har den blot be- 
stået af et dække med græstørv, jord 
eller lignende, der 1 begrænset omfang 
tillod røg og varme at trænge ud fra 
ovnrummet. Det naturlige træk, der 
herved skabtes fra fyråbningerne gen- 
nem ovnen og ud gennem overdæk- 
ningen, har sørget for en nogenlunde 
jævn fordeling af varmen i ovnen, så 
stenene blev brændt ensartet. Det har 
dog været vanskeligt at undgå højere 
varmegrader ved bagvæggen, hvorfor 
ovnvæggen hér ofte viser forsmeltede 
sten, hvor varmen er blevet for kraftig 
(fig. 2). Efter endt brænding tømtes 
ovnen for det færdige produkt, enten 
ovenud eller simpelthen ved, at man 
nedrev en af ovnens vægge. 

Som oftest foregik teglproduktionen i 
det åbne land, hvor brandfare og 
røggener var mindst. Da imidlertid 
teglovne oftest blev anlagt i umiddel- 
bar nærhed af det kommende byggeri, 
støder man til tider på ovne også inden 
for byernes grænser. Herom vidner 
bl.a. gadenavne som "Teglgårdsstræde”, 
”Teglgården” og lignende rundt om- 
kring i de danske købstæder. I forbin- 
delse med Næstved omtales Sct. 
Peders Teglgård, men strengt taget ved 
vi ikke, om den lå inden eller uden for 
bygrænsen. 
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gravet ovn fra Grønnegade. 

Hertil kommer yderligere enkelte an- 

læg fundet i nærheden af Næstved, 

nemlig en ovn på Skovklosters (Her- 

lufsholms) jorder samt to ovne på den 

vestlige side af Susåen mellem Lille 

Næstved og Grimstrup (fig. 4). 

Fig. 4. Fund af middelalderlige tegl- 

ovne i Næstved. 1: Grønnegade, 2: Sor- 

tebrødreklosteret, 3: Lerbjerget, 4: Skov- 

kloster, 5: Teglovnsbakke. 
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Fig. 3. Bagvæggen i teglovnen fra 

Grønnegade i Næstved, Den kraftige 

sintring, der ses på nøgle områder af 

murfladen, skyldes den særligt vold- 

somme varmepåvirkning for enden af 

fyrkanalerne. 

Grønnegade-ovnen 

Den bedst belyste af Næstveds middel- 

alderlige teglovne er ovnen fra Grøn- 

negade, der blev undersøgt sommeren 

1998 forud for et boligbyggeri (1). 

Udgravningsfeltet var bestemt af det 

kommende byggeri, hvilket medførte, 

at teglovnen kun blev delvist udgravet. 

De afdækkede dele tillod dog rigeligt 

mm i SEE 

  

De > JS ØE ryg E. … - 

  

at fastslå ovnens størrelse, karakter og 

type, ligesom en lang række konstruk- 

tionsmæssige detaljer kunne afsløres. 

Ovnen var placeret umiddelbart syd 

for den nuværende Grønnegade. Ov- 

nen blev anlagt i et tidligere bebygget 

område, idet der omkring ovnen frem- 

kom talrige spør efter ældre huskon- 

struktioner (fig. 5). 

Anlægget har været gravet ind 1 

Sandbankens sydvestlige skråning og 

har dermed ligget i læ for kastevinde, 

der kunne forstyrre brændingen. Lige- 

ledes har Sandbanken skabt en naturlig 

bagvæg for ovnen, hvilket har lettet 

konstruktionsarbejdet betydeligt. Pla- 

ceringen er på ingen måde unik, såle- 

des har bakker og banker i stor ud- 

strækning tjent som leje for teglovne, 1 

enkelte tilfælde har sågar oldtidens 

gravhøje måtte holde for. 

Hele ovnkonstruktionen var anlagt i 

en stor, gravet grube i Sandbjergets 

skråning. Grubens kanter kunne tyde- 

ligt ses ca. 1 m udenfor ovnens side- 

vægge, og bagerst var gruben gravet 

ca. 2 m ned i Sandbjerget. Det er såle- 

des et betydeligt anlægsarbejde, der 

har gået forud for opbygningen af 

ovnen. 

Efterhånden som udgravningsarbejdet 

skred frem, kunne der udskilles mindst 

Fig. 5. Udgravningen ved Grønnegade. 

Teglovnen fandtes umiddelbart bag 

jorddyngerne midt i billedet. 

Foto: Helle Ludvigsen. 
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tre faser i anlægget. Den ældste fase 
lod sig kun erkende ved et lag trækul 
og aske 1 den foranliggende fyrgrube, 
mens egentlige konstruktioner mang- 
lede (fig. 6). 

  

  

Fie. 6. Profilsnit gennem fyrgruben og 
den forreste del af teglovnen ved 
Grønnegade. Det fremgår tydeligt, at 
de første aske- og trækulslag (marke- 
ret med mørk grå) er blevet skåret ved 
anlæggelsen af anden fases konstruk- 
tion (markeret med mellemgrå). Af- 
faldslagene fra tredje fases brændin- 
ger ligger øverst i profilen (markeret 
med lys grå). Tegning: Erik Lilienfryd. 

Først med fase 2 er der tale om resterne 

af en egentlig ovn med et ca. 4,3 x 4,7 
m stort ovnrum på godt 20 m? (fig. 7). 
Med denne størrelse har ovnen haft en 

kapacitet på ca. 15.000 sten pr. brænding. 

Ovnrummets gulv var lagt af munke- 
sten, regelret men 1 temmelig tilfældig 
orden. Den noget vilkårlige karakter 
antyder, at gulvet, der også blev benyt- 
tet I teglovnenes tredie brændingsfase, 
flere gange er blevet repareret (fig. 8). 
På ovngulvet viste ildens spor tydeligt, 
hvorledes de forskellige partier var 
anvendt. Således viste sorte og sintre- 
de sten ud for fyråbningerne, hvor den 
direkte ildpåvirkning havde været, 
mens mere uforstyrrede dele angav 
områderne, hvor teglstenene havde 
været stablet til brænding. 

Ovnens sidevægge og bagvæg bestod 
af en indvendig teglstensmur lagt 1 ler- 
mørtel med bagved liggende fyld af 
teglbrokker og sten. På grund af de 
indre vægges ruinerede tilstand kunne 
murens skiftegang kun afgøres ved 
bagvæggen, der havde et uregelmæs- 
sigt munkeforbandt. 

Ovnens frontmur havde tre indfyrings- 
åbninger mellem piller. Kun få rester 
var bevaret, idet fronten var blevet 
nedrevet og udskiftet 1 forbindelse med 
tredie brændingsfase (fig. 9). Det kun- 
ne dog konstateres, at indfyringskana- 
lerne med bredder på ca. 0,7 m havde 
været tegllagte og med en overrasken- 
de stor længde på ca. 1,8 m. De beva- 
rede skifter viste, at pillerne var bygget 
som kassemure med fyld af gul mo- 
ræneler og enkelte marksten. Det ned- 
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erste, bevarede skifte 1 pillerne af nor- 
malt fladelagte sten var iblandet kant- 
stillede sten. Foran hver indfyrings- 
åbning var sat et par dybt nedgravede 
marksten, formentlig for at holde på 
fyrkanalernes gulve øg mindske slid- 
det i dette område. Helt op til ind- 
fyringskanalerne lå fyrgruben, der i- 
midlertid kun blev afdækket for en lille 
dels vedkommende. 

Den tredie fase kan opfattes som en 
kraftig renovering af den gamle ovn. 
Ovnen må på dette tidspunkt have 
været stærkt slidt, og man har derfor 
genopbygget hele fronten med indfy- 
ringskanalerne etc. ligesom ovnrum- 
mets indre vægge er blevet renoveret. 
Dette er foregået ved, at man umiddel- 
bart udenpå den gamle mur har opført 
en ny skalmur, der tilsyneladende ikke 
er blevet lagt 1 forbandt med den gam- 
le. Også denne nye mur var sat i ler- 
mørtel, der bedre end kalkmørtel mod- 
står de høje varmegrader. Anvendelse 
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Fig. 7. Grundplan af teglovnen ved 
Grønnegade. Med gråt er markeret fyr- 
pillerne og tærskelstenene, der tilhører 
tredje fase. Ovnens udstrækning mod 
nordøst og nordvest blev kun delvis 
registreret og er derfor kun markeret 
på planen. Tegning: Erik Lilienfryd. 

af kalkmørtel enkelte steder er sand- 
synligvis udtryk før småreparationer, 
der er blevet udført i løbet af tredie 
fase, der således må have omfattet fle- 
re brændinger. Også tredie fases ovn- 
væg er med tiden sintret og ødelagt af 
den åbne ild og fremstod ved udgrav- 
ningen næsten opløst. 

Den største ændring i tredie fase 1 for- 
hold til den forudgående er indryknin- 
gen af frontmuren, som samtidig er 
gjort tyndere, Murens yderfront er til- 
bagerykket 0,7 m i forhold til den for- 
gående. Selve ovynrummet er imidlertid 
ikke blevet væsentligt mindre, idet den 
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nye frontmurs inderside kun er rykket 
0,4 m ind i rummet. Sammenlagt er 
murtykkelsen og dermed længden af 
kanalerne mindsket fra 1,8 til 1,5 m, 
medens ovnrummet er gjort 0,4 m kor- 
tere. Pillerne var bevaret i op til fem 
skifters højde og i et heldigt tilfælde 
endda yderligere med de to nederste 
sten i det rulskiftemurede buestik over 
fyrkanalerne. Indfyringskanalernes op- 
rindelige udseende kan således nogen- 
lunde sikkert rekonstrueres som 0,5- 
0,6 m brede, forholdsvis fladhvælvede 
tunneler, ca. 0,7 m høje. Ved kanaler- 
nes åbning var sat tærskler af kantstil- 
lede sten (fig. 10). 

Pillerne var bygget 1 fuld mur af hele 
og halve teglsten 1 lermørtel, Også her 
sås enkelte steder rester af kalkmørtel, 
der må repræsentere småreparationer. 

Ovnens oprindelige højde lod sig ikke 
fastslå. Den bedst bevarede del, nemlig 
bagvæggen, bestod ved undersøgelsen 
endnu af 8 hele og 6 ødelagte skifter 
med en sammenlagt højde på knapt 1,5 
m. Ser man imidlertid på den store 
mængde nedstyrtede sten og brokker, 
der opfyldte den bevarede del af ovn- 
rummet, synes en oprindelig murhøjde 
på mindst 3-4 m sandsynlig. 

Det meste af ovnrummet var som 

nævnt opfyldt af tegl og brokker. Langt 
de fleste af teglstenene bar med mør- 
telrester og kraftigt sintrede sider tyde- 
ligt præg af at have tilhørt ovnens 
vægge. 

  

  

   — 

Fig. 8, Teglovnen i Grønnegade set fra 
nordøst. Foto: Helle Ludvigsen. 

Enkelte sten uden mørtelrester kan 
være rester af produktionen (2). 
Ligeledes synes nogle få stykker tag- 
tegl af munke-nonne-type samt en 
enkelt halvcirkulær formsten at have 
udgjort dele af produktionen (fig. 13). 

Svage kalkspor på ovngulvet samt 
kalklag i fyrgrubens opfyld antyder, at 
der også er blevet brændt kalk i ovnen. 
Dette er et træk, der kendes fra mange 
middelalderlige teglovne. Naturligt er 
det vel også, at man har forarbejdet 
den kalk, man har skullet bruge til byg- 
geriet, i den samme ovn, hvori man 

brændte sin tegl. 

Hvortil øvnens produkter har været 
beregnet, kan man naturligvis kun gis- 
ne om. En nødvendig forudsætning 
herfor er først og fremmest en datering 
af ovnanlægget,. Desværre er der kun 
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få dateringsmæssige holdepunkter, 
men det var dog tydeligt, at nedgrav- 
ningen til ovnen var gravet igennem 
kulturlag fra 1200-årene. Ovnen må 
altså være yngre. Dette stemmer over- 
ens med de kun få og ikke særligt 
karakteristiske skår, fundet i ovnens 
anlægsgrube og 1 opfyldslaget. Disse 
skår dateres forsigtigt til 13- og 1400- 
årene, hvilket formentlig også angiver 
det tidsrum, hvor ovnen har været 
benyttet (3). 
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Fig. 9. De oprindelige piller omkring 
fvråbningerne i teglovnen ved Grøn- 
negade blev nedrevet til grunden, da 
man renoverede ovnen i tredje brænd- 
ingsfase og byggede nye piller længere 
tilbage fra den oprindelige ovnfront. 
De første piller ses bevaret som en 
firkantet lerfyldt ramme i gulvniveau- 
et, hvorover tredje fases piller er kon- 
strueret. 

Ser vi os om i nærheden af Grøn- 
negade-ovnens fundsted efter senmid- 
delalderlige teglstensbyggerier, som 
kunne indeholde sten fra ovnen, falder 
øjnene på f.eks. Næstved Gråbrødre- 
kloster (4), Gråbrødrenes Boder på 
Hjultorvet og Boderne ved Hellig- 

Fig. 10. Murene i tredje fase af Grøn- 
negade-ovnen var bevaret i tilstrække- 
lie erad til, at frontens tre fladhvælvede 
indfyringskanaler kunne rekonstrueres. 
Tegning: Erik Lilienfryd. 
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åndshuset (5) samt selve Helligånds- 
huset, både den ældste kirke fra 
1390'erne og det eksisterende hus fra 
14- og 1500-årene (6). 

Det er altså ikke usandsynligt, at tegl- 
sten, som er produceret 1 Grønnegade- 
ovnen, endnu eksisterer som en del af 
Helligåndshusets murværk. 

Søortebrødrenes teglovn 
En anden af Næstveds middelalderlige 
teglovne har ligget øst for Sorte- 
brødreklosteret i den sydøstlige del af 
byen. Denne ovn blev lokaliseret i for- 
bindelse med beplantning af parke- 
ringspladsen ved Ostenfeldts Stiftelse i 
1985. Hér fremkom der i et mindre 
plantehul et parti af en munkestens- 
bygget ovn med teglsat gulv og en teg- 
Istensvæg under et kompakt lag teg- 
Ibrokker og sintret tegl. Ovnen blev 
ikke yderligere undersøgt, men efter- 
ladt urørt under terræn, hvorfor dens 
størrelse, karakter og nærmere dåate- 
ring foreløbig er ukendt, Det turde dog 
være åbenlyst, at ovnen har produceret 
sten til klosterkomplekset, som er på- 
begyndt i 1200-årene og videreført 
endnu i 1400-årene (7). 

Lerbjerg-ovnene 
I 1935 var der bud efter arkæologer fra 
Nationalmuseet, da der 1 forbindelse med 
opførelsen af Ny Maglemølle Papirfabrik 
dukkede middelalderlige teglovne op i 
Lerbjergets østvendte skråning kun ca. 
100 m fra Susåens bred (8). 

Det viste sig, at der var tale om to ovne, 
idet en yngre var blevet anlagt oven i 
en ældre. Ingen af ovnene kunne date- 
res nærmere. Begge ovne havde sam- 
me orientering med front mod nordøst 

og må oprindeligt have været gravet op 
til 1,5 m ned i bakkens side (fig. 11). 

Den ældste ovn på Lerbjerget var 
dårligst bevaret, i og med hele den 
nordvestlige del af anlægget var blevet 
forstyrret ved anlæggelsen af den yng- 
re ovn. Bevaret var dog en del af et fyr- 
rum med en dybde på 3,7 m, mens kun 
knapt 2,5 m var tilbage af bredden. 

Gulvet i fyrrummet var tegllagt og for- 
synet med godt 0,5 m brede, forsænkede 
fyrrender ud for de to bevarede indfy- 
ringsåbninger i nordøst. Herved danne- 
des der 1 øovnrummet mellem fyrrender- 
ne let forhøjede, ca. 0,75 m brede 
stenbænke, hvorpå de ubrændte teglsten 

  

  

        

  

  
          

Fig. II. Grundplan og snit af de to 
ovne ved Lerbjerget. Den ældste, og 
dårligst bevarede, er markeret med 
eråt. Den yngste ovn bemærker sig 
særligt ved sine bevarede rester af et 
overdækkende tøndehvælv. Tegning: 
Erik Lilienfryd. 

kunne stables. Da fyrrenderne havde et 
svagt fald frem mod fyråbningerne, var 
bænkene forrest 1 ovnen sat af 2 lag 
munkesten, mens de i den bageste del 
var sat af kantstillede sten 1 rulskifte. 

Af ovnens to bevarede fyråbninger var 
den østligste mindst ødelagt. Den var 
0,65 m bred, og den nederste del af 
det overliggende buestik var bevaret. 
Pillen vest herfor var 0,7 m bred og 
havde et besynderligt fremspring ud i 
det foranliggende arbejdsområde. Det 
fremgår ikke af den gamle udgrav- 
ningsberetning, om dette ydre mur- 
fremspring var i forbandt med fronten 
eller ej. Sandsynligvis har det sidste 
været tilfældet, således at der er tale 
om en sekundær pille, opmuret for at 
forstærke en faldefærdig konstruktion. 
Dette kunne angive, at den første ovn 
på Lerbjerget har haft en vis levealder. 

Den yngre ovn på stedet var som 
nævnt anlagt umiddelbart oven i den 
ældre ovns nordvestlige del. Den 
nederste del af ovnrummet var helt 
bevaret og målte 4,9 x 4,2 m, altså godt 
20 m2. De tø sidemure var 0,8-0,9 m 
brede, bagvæggen kun godt 0,5 m. 
Som ved Grønnegade-ovnen var der 

tale om skalmure, hér dog med en 
indre kerne udelukkende bestående af 
ubrændt ler. Ovngulvet var tegllagt, i 
den vestlige del (indtil tredie fyr- 
åbning) lagt i ovnens længderetning, i 
den østlige trediedel på tværs af denne. 
Disse gulvsten var blevet lagt i 
ubrændt tilstand, idet kun den øvre, 

  
  

  
Fig. 12. Grundplan og snit af teglov- 
nen fra Skovkloster / Herlufsholm, der 
med en mulig datering til sent 1100-tal 
kan høre blandt landets ældste. 
Bemærkelsesværdige er de underlie- 
gende fyrkanaler, der sørgede for en 
jævn varme i selve ovnrummet. 
Tegning: Erik Lilienfryd. 

varmepåvirkede del af stenene var ble- 
vet hård. Under disse sten fandtes end- 
nu et gulvlag. Atter ses altså tegn på 
flere ombygningsfaser 1 samme ovn. 

De to vestligste af ovnens fire 1,10 m 
lange indfyringskanaler var fuldt be- 
varet. De var omkring 0,5 m brede og 
0,7 m høje, overdækket med uregel- 
mæssige, rulskiftemurede rundbuer. 

Et bemærkelsesværdigt træk var spo- 
rene efter et mægtigt tøndehvælv, der 
har overdækket ovnrummet. Hvælvet 
startede kun eet skifte over gulvet og 
var bevaret 1 op til seks skifter, hvor- 

ved hvælvets toppunkt kunne anslås at 
have ligget ca. 2,25 m over gulvet (fig. 
12). Denne konstruktion gør den yngre 

Lerbjerg-ovn ekstra interessant, idet 
spor efter teglovnenes overdækning 
sjældent er bevaret. 

På ovngulvet var en stabel teglsten 
efterladt fra den sidste brænding. Disse 
sten stod endnu ved udgravningen som 
to lag af kantstllede sten, det nederste 
stillet på tværs af ovnens længderetning 
og det øverste på langs (9). Også nogle 
få formsten i fylden må repræsentere 
produktionen, medens en hel del kridt- 

sten, der fremkom ved undersøgelsen, 
må være rester fra kalkbrænding. 

Skovkloster-ovnen 

I 1933, to år før Lerbjerg-ovnene blev 
undersøgt, havde Aage Roussel fra 
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Nationalmuseet udgravet en teglovn, 
fundet ca. 600 m syd for Skov- 
kloster/Herlufsholm 1 forbindelse med 
byggeriet af den nuværende præste- 
gård. Teglovnen er tidligere behandlet 
af H. J. Helms 1 bogen om Næstved 
St. Peders Kloster (10). 
Ifølge de gamle udgravningsplaner 
havde ovnen været gravet knap 1,2 m 
ned under nuværende terræn og bestod 
af et 4,7 x 2,8 m stort ovnrum (fig. 12). 
Ovnen stod endnu i op til 1,2 m's høj- 
de og havde fire velbevarede ind- 
fyringskanaler af knap 0,5 m's højde. 

Ovnen var af en lidt anden type end de 
tidligere omtalte, idet fyrkanalerne var 
ført hele vejen igennem ovnen, således 
at de dannede fyrrum under ovngulvet. 
Hermed kunne man lettere styre 
brændingen, idet denne foregik under 
selve øovnrummet. Ilden kom derfor 
ikke 1 direkte kontakt med teglstenene. 
Pillerne mellem de indre tværgående 
rækker af bueslag i fyrrummet var end- 
videre affaset mod ovngulvet for at 
maksimere varmefordelingen. 
Foran indfyringsåbningerne havde der 
i hele ovnens bredde været et skærmet 
arbejdsområde, dannet ved at ovnens 
sidevægge var forlænget 1,3 m frem 
foran ovnens front. 

Heller ikke teglovnen fra Skovkloster 
lod sig umiddelbart datere. Det er 
imidlertid interessant i denne sammen- 
hæng, at der er sammenfald mellem 
stenstørrelsen, som er benyttet 1 tegl- 
ovnens konstruktion, og stenstørrel- 
sen, som er anvendt i klosterkirken, 
som stod færdig omkring 1200. Dette 
kunne antyde, at de to konstruktioner 
er samtidige og dermed, at ovnen kan 
dateres til 1100-årene. Dermed hører 
den muligvis til blandt de ældste tegl- 
ovne 1 Danmark. 

I forbindelse med teglproduktion ved 
Skovkloster skal det nævnes, at en 
bakke godt en halv kilometer vest for 
klosteret endnu idag bærer navnet 
"Teglovnsbakke”. I bakkens sydøstsi- 
de kan der iagttages en del teglbrokker 
1 overfladen, og skønt ikke arkæo- 
løgisk undersøgt synes det næsten sik- 
kert, at der også her ligger en teglovn, 
som har været anvendt 1 forbindelse 
med én af Skovklosters byggefaser. 

I det righoldige skriftlige kildemateria- 
le vedrørende Skovkloster findes også 
henvisninger til kløstrets teglprodukti- 
on. I 1488 ømtales St. Peders Tegl- 
gårds hestehave ved Pugemosen vest 
for Ringstedgade (11). Det er imidler- 
tid uklart, hvor selve teglgården har 

  
ligget, idet hestehaven ikke nødven- 
digvis har ligget 1 forbindelse med sel- 
ve teglgården. 
I Abbed Jeips Regnskaber anføres 1 
1473 betalinger til Oluf Tegislager 
og "Jens i teglgården” og i 1480 ud- 
betaler man 2 skilling, 6 grot og tre 
skæpper malt til "Oluf Davidsen 1 tegl- 
gården” (12). 

Middelalderlige teglovne kendes efter- 
hånden i stort tal fra arkæologiske 
udgravninger i det meste af Danmark 
(13). Ikke desto mindre udgør de 5-6 
middelalderlige teglovne fra Næstved 
en bemærkelsesværdig koncentration, 
der afspejler en teglstensproduktion ud 
over det sædvanlige. 

Teglsten var i middelalderen et dyrt 
byggemateriale, der var forbeholdt 

Noter 

I. NÆM 1998:100, Lillelunds Have 
ITT, blev finansieret af Boligselska- 
bet Kuben a/s og Rigsantikvaren. 

2. Gennemgsnitsstørrelsen på disse sten 
fra produktionen er 9 x 13 x 27 cm. 

3. Ovnen søges C14-dateret. 
4. Birk Hansen 1998 
5. Birk Hansen 1996 
6. Tidemand-Dal 1997 
7. NÆM 1985:400, Birk Hansen 1998 
8. NÆM 1982:063; udgravet af Chr. 

Axel Jensen. 
9. Alle sten i både den ældste og den 

yngste ovn målte 9-10 x 13-13,5 x 
27,5-28 cm. 

10. Helms 1940, 641f 
11. SRD IV, p. 363 
12. 1473, 27r; 1480, 116v 
13. Als Hansen 1985 

Fig. 13. Affaldsrester fra Grønnegade- 
ovnen viser, at man på stedet har pro- 
duceret ikke blot almindelige teglsten 
og tagtegl, men også formsten til fine- 
re bygningsdetaljer. 

konge, kirke og adel samt særligt vel- 
stående borgere. De mange ovne fra 
Næstved fortæller således om velstan- 
den 1 købstaden, der har været præget 
af fornemme stenhuse. Enkelte af disse 
er lykkeligvis endnu bevaret og kan 
hjælpe fantasien på vej til at genskabe 
billedet af det middelalderlige Næs- 
tved. Byen har taget sig nmponerende 
ud, som den lå over åen med sine huse, 
glødende af røde, brændte tegl. J 
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Pia Bennike 

DE FALDNE FRA KRIGERGRAVEN 
- analyse af skeletterne fra Sandbjerget 

Krigergraven på Sandbjerget i 
Næstved (NÆM 1994:121) blev 
fundet og udgravet i 1994 som 
led i Næstved Kommunes forbe- 
redelser til opførelsen af et kul- 
turhus i Næstved. Fundet, som 
blev udgravet af museumsin- 
spektør Anne Bloch Jørgensen, 
blev præsenteret i Liv og Levn 9- 
1995, og siden fulgte den stabili- 
serende konservering af gravens 
ca. 60 skeletter i 1996-97, Her- 
efter gjorde en bevilling fra Sta- 
tens Museumsnævn det muligt 
for Næstved Museum at engage- 
re antropolog Pia Bennike, som 
også deltog i selve udgravnings- 
arbejdet, til at analysere skelet- 
terne på Antropologisk Labora- 
torium, Københavns universitet, 
hvortil fundet blev overført i be- 
gyndelsen af 1998, Resultatet af 
analysen følger her. 

I middelalderen var det sædvane, at de 
døde blev gravlagt 1 Indviet jord ud- 
strakt på ryggen med hovedet mod vest. 
Eneste variation af dette mønster var 
armenes placering. De lå enten strakt 
eller var bøjet 1 forskellige vinkler med 
hænderne placeret fra hofteregionen til 
brystbenet. Det har vist sig, at armenes 
placering til en vis grad er relateret til 
den tidsperiode, hvor den døde blev 
gravlagt, idet hænderne ofte placeres 
højt 1 den sene del af middelalderen 
og lavere i den tidligste del (Kieffer- 
Olsen 1993). De døde fik sjældent ga- 
ver eller ejendele med i graven. 

Kun ganske få skeletter vækker op- 
mærksomhed på grund af en afvigende 
placering. De ligger for eksempel med 
hovedet mod øst, måske som et udtryk 
for hævn eller straf, fordi den pågæl- 
dende af en eller anden grund havde 
forbrudt sig mød samfundet, eller på 
grund af fejl ved begravelsen. Ved den 
forventede genopstandelse hindres han/ 
hun derved 1 at vende ansigtet mod den 
opgående sol = Kristus. Endnu værre 
har det sikkert været at ende 1 uindviet 
jord. Det har vi bl.a. et eksempel på 
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fra Næstved, nærmere betegnet fra 
Amtsgårdens have, hvor 6 halshug- 
gede mennesker var begravet, heraf 5 
mænd øg I kvinde (NÆM 1985:700). 
To af de halshuggede var gravlagt i 
øst-vestlig retning, og deres hoveder 
var placeret pænt 1 vestenden, men tal- 
rige skarpe hugspor efterlød ingen 
tvivl om, at halshugming havde fundet 
sted. Selv om disse døde ikke blev 
begravet i indviet jord, så var der altså 
udvist en vis respekt trods den hårde 
medfart. De 2 skeletter er blevet 
C14-dateret til omkring år 1300 og er 
derfør nogenlunde samtidige med 
massegraven fra Sandbjerget 1 Næs- 
tved. 

Der har altså været ganske særlige for- 
hold til stede, når de døde ikke blev 
gravlagt efter middelalderens normer. 
Det kunne før eksempel skyldes en 
misgerning, et mord, et større slag eller 
en massakre, sådan som vi også kender 
det i dag. Under sådanne forhold har 
det primært handlet om at komme af 
med de døde 1 en fart uden udvisning 
af nøgen særlig form for respekt eller 
synlige tegn på afholdelse af ce- 
remonier. Heller ikke ligets placering 
blev der taget hensyn til. Denne frem- 
gangsmåde ses tydeligt, når det gælder 
den store massegrav fra Næstved, men 
afvigelse fra middelalderens alminde- 
lige begravelsesnormer kunne også 
ske under særlig pressede forhold, 
hvor mange mennesker døde på sam- 
me tidspunkt. Samfundsstrukturen 
kunne mere eller mindre være gået i 
opløsning, og de efterladte kunne ikke 
overkomme at afholde begravelser ef- 
ter de foreskrevne regler. Samtidig 
gjaldt det også om at få de døde i jor- 
den hurtigst muligt og helst inden for 
et døgn. Det kunne blandt andet være 

på grund af lugtgener, idet vor tids 
viden om smittefarens årsager endnu 
ikke var erkendt. Også langt senere, 
for eksempel under koleraepidemuien 1 
1853 1 København (Bonderup 1994) 

endte de mange døde, der blev ofre for 
sygdommen, 1 massegrave. 

Massegrave kendes også fra slaget ved 
Visby i 1361, hvor en stor del af 
Gotlands mænd faldt for Valdemar 

Atterdags hær. Skeletter fra 1 alt 1200 
mænd endte i tre støre massegrave, 
som er de største, der nogensinde er 
antropologisk undersøgt fra middelal- 
deren 1 Europa (Ingelmark 1939), Dér 
lå de mange skeletter uden mindste 
orden. Kun 1 en af gravene var de 
ca. 20 øverste skeletter anbragt paral- 
lelt og efter middelalderens forskrifter 
med hovedet mod vest. 

Det er nærliggende at sammenligne 
massegraven fra Sandbjerget i Næs- 
tved med gravene fra Visby. På grund- 
lag af to C14-dateringer stammer ske- 
letterne sandsynligvis fra omkring år 
1300, og forskellige begivenheder kan 
ligge til grund for det slag eller oprør, 
der må have fundet sted (Birk Hansen 
1995, 1996). Heller ikke i masse- 
graven fra Sandbjerget var der udvist 
mindste tegn på respekt eller forsøg på 
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Fig. I. Oversigt over skeletternes pla- 
cering i det øverste af gravens i alt fire 
fotograferede lag. Skelet 16 (fig. 2) lig- 
ger med åben mund og armen ud til 
siden, skelet 5 (fig. 7) vinkelret på ske- 
let 16, og skelet 4 (fig. 5) kan kun skim- 
tes. Tegning: Per Poulsen. 
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at overholde middelalderens alminde- 
lige begravelsesprocedurer. Skelet- 
terne lå helt kaotisk med hovederne 
vendt i alle retninger, Nogle lå på 
måven, andre på ryggen eller siden 
(fig. 1). Armene lå uden nogen form 
før systematisk placering, sandsynlig- 
vis dér, hvor de tilfældigvis endte, da 
ligene respektløst blev smidt eller 

skubbet i den ca. 12 m? store og ca. 1,5 
m dybe grav. Det har ikke været nogen 
behagelig bestilling at skulle håndtere 
ligene. Frastødende har de nøgne og 
livløse kroppe været med masser af 
dødelige kranielæsioner og ofte med 
ansigtet skamferet til ukendelighed af 
økse- eller sværdhug (fig. 2-3). Inden 
begravelsen var de blevet frataget alt, 
og kun på dette punkt kan man sige, at 
middelalderens regler blev fulgt. Deres 
ejendele og udrustning tilhørte sejrher- 
rerne. 

Fig. 2. Kraniet til skelet 16 havde tal- 
rige læsioner i baghovedet. Ansigtet 
med de åbne kæber synes at udtrykke 
både fortvivlelse og smerte. 

Fig. 3. Først blev den ene side af ha- 
gen hugget af - og så den anden på 
skelet 31. 

Ved den efterfølgende antropologiske 
undersøgelse af skeletmatenalet viste 
det sig, hvor nyttigt det var, at både en 
antropolog og en konservator deltog 1 
selve udgravningsarbejdet. Det samar- 
bejde, der foregik med arkæologerne 
under de stramme tidsmæssige betin- 
gelser 1 1994, var optimalt og betød, at 
mange praktiske forhold blev forbe- 
redt for den senere undersøgelse. 
Eksempelvis kan nævnes fotograferin- 
ven af gravens lag som dokumentation 
for skeletternes indbyrdes placering, 
nummereringen af de enkelte knogler 
på forstørrede fotografier samt i grave- 
bogen, hvor også bemærkninger kunne 
anføres om placering og samhørighed 
med andre knogler. 

Ud fra en opdeling af oversigtstegnin- 
gen med samtlige skeletfund fremgik 
det ved optælling af kranierne, at de lå 
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nogenlunde ligelig fordelt i masse- 
graven. I forhold til verdenshjørnerne 
og Især til vest viser ligenes orien- 
tering intet klart mønster, Nogle lig er 
naturligt nok anbragt mere eller min- 
dre parallelt med gravens kanter, men 
der synes ikke at være taget hensyn til, 
om hovedet vendte i den ene eller den 
anden retning. Ligesom placeringen af 
skeletterne forekommer helt tilfældig, 
er der sandsynligvis også tale om 
tilfældigheder, når lidt flere, nemlig 6 
skeletter (8%), er lagt med hovedet 
mod V, NV og SV i forhold til skeletter 
med hovedet mod Ø, NØ og SØ. En 
rekonstruktion af, hvordan opfyldnin- 
gen af graven er foregået, er vanskelig. 
Gravens dybde formodes kun at have 
været ca. 1,5 m, hvilket betyder, at gra- 
ven har haft et rumfang på ca. 18 mi, og 
der må have været trangt mellem de 
døde kroppe. Blev ligene skubbet ned i 
graven, kunne man forvente, at mange 
lå på ryggen, på maven eller på siden 
parallelt med gravens kant, mens de, 
hvis de var blevet kastet ud i arme og 
ben, nok ville ende i mere tilfældige 
stillinger. Udfra oversigtstegningerne 
fremgår det, at skeletterne ligger 
i alle retninger og stillinger øg under- 
tiden parallelt med kanterne, så begge 
de nævnte procedurer har sikkert væ- 
ret anvendt, da de tunge lig skulle i 
graven (fig. 1). 

HVOR MANGE? 
Ved den antropologiske undersøgelse 
drejer det sig i første omgang om at 
afgøre, hvor mange personer fælles- 

  

Tabel I 

Antal knogler 

H VM H+V 

Lårben 60 55 155 

Skinneben 55 Så [1] 

Overarm 59 50 [09 

Albueben 60) 40 100 

Spoleben 56 48 104 

Fod/ - dele 57 45 102 

Bækken 5l 5] 102 

Lægben 34 39 73 

Hånd/ - dele 40 33 73 

Knæskal 33 35 68 

Kraveben 23 [8 4 I 

Rygsøjle/ - dele 44 

Ribben/ - dele 4? 

Underkæbe 50 

Overkæbe 53 

Kranium 58 

Kranium + 

underkæbe (sammen) 56 

Kranium + 

kraniefragmenter 66       

graven rummede. Helt nøjagtig kan det 
ikke afklares på grund af den frag- 
mentering og nedbrydning, som ske- 
letterne har været udsat for. Ved gen- 
nemgangen af de enkelte knogler 
fremgår det imidlertid, at graven har 
rummet ca. 60 personer. Forskellige 
knogledele har ligget til grund for den- 
ne afgørelse (tabel 1). Det fremgår, at 
højre lårben og højre albueben er de to 
hyppigst bevarede knogler med et 
antal på 60. Det skulle betyde, at der 
har været mindst 60 individer, men det 
kan ikke helt udelukkes, at der på 
grund af fragmentering og forvitring 
kan være sket enkelte dobbeltregi- 
streringer af den samme knogle. Når 
det gælder de 66 kranier og kraniefrag- 
menter er situationen langt mere usik- 
ker, og derfor kan dette tal ikke alene 
danne grundlag for afgørelsen af antal- 
let af individer. Sammenlagt må det 
konkluderes, at antallet af faldne kri- 
gere sandsynligvis er ca. 60. 

KUN MÆND?" 
Kønsbestemmelse af et skelet foreta- 
ges ud fra en række kriterier, hvor 
blandt andet mændenes større og kraf- 
tigere knogler med mere tydelige mus- 
kelmarkeringer indgår. Desuden er der 
kønsmæssige forskelle på formen af en 
række knogler, f.eks. kraniet og bæk- 
kenet. Desværre var bækkenknoglerne 
meget forvitrede ligesom kroppens 
andre knøgledele, og det gjaldt ikke 
mindst de forholdsvis spinkle områder, 
der anvendes til kønsbestemmelse. 
Imidlertid var de bækkener, som over- 
hovedet kunne kønsbestemmes, 1 langt 
de fleste tilfælde mandlige. Kun tre 
havde visse kvindelige træk, men 1 dis- 
se få tilfælde var der heldigvis også 
bevaret andre dele af skelettet, som 
klart udviste mandlige træk. Da det 
sjældent er muligt at kønsbestemme 
alle skeletfund med 100% nøjagtighed 
(en usikkerhed på omkring 5-10% er 
ikke usædvanlig), er det derfor 1 god 
overensstemmelse med de anførte for- 
hold, at der blandt skeletterne fra 
Næstved også fandtes ganske få skelet- 
dele med visse kvindelige træk - også 

selv om de var fra mænd. Den endeli- 
ge konklusion bliver derfor, at der ikke 
er fundet sikre tegn på, at kvinder var 
begravet 1 massegraven. Samme resul- 
tat kom man frem til ved undersøgel- 
sen af skeletterne fra Visby på Gotland 
fra 1361. 

UNGE ELLER GAMLE? 

Alderen ved døden bestemmes ved 
hjælp af en række aldersrelaterede kri- 
terier på forskellige dele af skelettet. 
Igen betød den udtalte forvitring af 
mange skeletdele, f.eks. bækken og 
ribben, at en række af de mest pålideli- 
ge kriterier til aldersbestemmelse ikke 
kunne benyttes. Kraniesømmenes for- 
beningsgrad kunne i de fleste tilfælde 
observeres. Den har en vis relation til 
alderen, men kan kun bruges til en 
temmelig grov aldersmæssig inddeling 
(helt unge, yngre voksne, midaldrende 
eller gamle). Disse inddelinger sam- 
menholdes med det gennemsnitlige 
tandslid af de to forreste store kindtæn- 
der, som systematisk er registreret 
(Smith 1991). De anførte tal for tand- 
slid (tabel 2) er en sammenlægning af 
de tø tænders slidgrader, og opdelin- 
gen 1 forhold til de forskellige alders- 
grupper er sket i relation til andre 
studier (Brothwell 1981, m.fl.). Der 
forekom visse uoverensstemmelser mel- 
lem antal individer fordelt 1 de førskel- 
lige aldersgrupper på grundlag af enten 
tandslid eller kraniesuturernes forbe- 
ning, men forskellene er ikke store, og 
sammenlægges f.eks. de to yngste al- 
dersgrupper (dvs. dem under ca. 30 år) 
fås 1 alt 57% ved begge metoder. Sam- 
menholdes dette aldersfordelingsmøn- 
ster med resultater fra en anden under- 
søgelse af mandlige skeletter fra 
middelalderen (Bennike 1985), er for- 
skellen heller ikke stor. Her viser det 
sig, at 49% er bestemt til de to yngste 
aldersgrupper og henholdsvis 41% og 
10% til den næstældste og ældste grup- 
pe. Aldersfordelingen af mændene fra 
Sandbjerget afviger altså ikke betyde- 
ligt fra aldersfordelingen af mandlige 
skeletfund fra en almindelig middel- 
alderkirkegård, og det fremgår derfor 

  

Tabel 2 

Aldersfordeling 

Aldersgrupper Slidgrad | Antal  Tandslid | Antal Kranicsøm 

Iuvenis (under 18/20 år) 5-6 3 (6%) 6 (13%) 

Adultus (18/20 - 25730 år) 7-10 dl (51%) 20 (44%) 

Ad/maturus (25/30 - 40/50 år) I1 - 14 [17 (32%) 16 (36%) 

Senilis (over 40/50 år) 15 - 16 6 (11%) 3 (7%) 

Voksen uspecifik — (over 18/20 år) 5 15       
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klart, at de faldne ikke kun omfatter 
unge mænd, hvilket vi måske kunne 
forvente ved sammenligning med al- 
dersfordelingen i nutidens hære. 

Bruges graden af tandslid tl bestem- 
melse af alder, som det er sket her, er 
det nødvendigt med et vist kendskab til 
det generelle tandslid i den pågældende 
befolkning. Det fås f.eks. ved at se på 
forskellen mellem sliddet på 6-års og 
12-års kindtænder hos ganske unge. 
Heraf fremgår det, at tandsliddet 1 mid- 
delalderbefolkningen har været ganske 
udtalt sammenlignet med nutiden. I 
oldtiden var tandsliddet imidlertid me- 
re udtalt end i middelalderen, når de 
samme aldersgrupper sammenlignes. 

På tre skeletter var ekstremitetsknog- 
lernes ledender endnu ikke vokset til 
skaftet. Det betyder, at de pågældende 
persøner har været ganske unge og 
deres skelet endnu ikke helt færdigud- 
viklet. Efter knoglestørrelsen at skøn- 
ne var der formodentlig tale om unge 
mænd mellem 16 og 18 år. Af andre 
kriterier til aldersbestemmelse af ske- 
letter kan der for eksempel være al- 
dersrelaterede forandringer såsom sli- 
dgigt eller kæbesvind, som sjældent 
forekommer blandt unge. Slidgigtfor- 
andringer blev fundet på relativt få 
knogler, f.eks. i hofte, håndled og al- 
bue. Både tilstedeværelsen af knogler 
fra ganske unge og af slidgigtforan- 
dringer bekræfter aldersbestemmelser- 
ne foretaget på grundlag af tandslid og 
kraniesømmenes førbening, som viste, 
at der både var enkelte ganske unge 
samt ældre mænd blandt de faldne. 
Størstedelen var døg i alderen mellem 
18 og 50 år med en vis overvægt blandt 
de yngre. 

LEGEMSHØJDEN 
Et forsøg på at måle legemshøjder 
direkte på skeletterne ville være helt 
uoverskueligt på grund af deres beva- 
ringsgrad og placering. I stedet er der 
anvendt en metode til bestemmelse af 
legemshøjden ud fra lårbenets længde 
(Trotter & Gleser 1952). Det medfører 
en vis unøjagtighed, eftersom der ikke 
tages højde for individuelle krops- 
proportioner. Derfor er lårbenets gen- 
nemsnitlige længde på 47,5 cm også 
anført til sammenligning med andre 
resultater sammen med udregningen af 
den gennemsnitlige legemshøjde, som 
var ca. 175,7 cm. 

Sammenlignes legemshøjden med re- 
sultaterne fra Visby på Gotland, som 
gennemsnitlig var 170,4 cm udregnet 

  

        

Tabel 3 

Legemshøjde (mænd) 

Periode Antal Lårben (cm) Højde (cm) 

Sandbjerget, Næstved 1500 40 47,5 TFS 7 

Tirup, Jylland= 1100 - 13500 då 47,0 174,6 

Sct. Jørgen, Odense” 1250 - 1450 154 47,2 175,0 

Amtsgårdens have, Næstved [300 Ej 46,0 1723 

Set. Peders Kirkeplads, Næstved 1100- 1500 13 44,5 168,85 

Sct. Mikkel, Århus" 1000 - 1529 58 7 dL [75,5 

Udregnet ad modum Trotter og Gleser 1952 

" fra Boldsen 1993 

efter samme metode, var mændene fra TÆNDER 
Næstved mindst 5 cm højere. Den 
lavere højde blandt skeletterne fra 
Visby kunne måske forklares med, at 

størstedelen af de døde formodes at 
repræsentere de lokale bønder, mens 
skeletterne fra Næstved enten kan 
repræsentere en mere professionel vå- 
benfør gruppe, udvalgt bl.a. efter høj- 
de, eller kan stamme fra en højere 
socialgruppe, hvor de opvækstmæssige 
betingelser har været bedre end hos 
den gennemsnitlige bondebefolkning. 
I forhold til andre middelalderbefolk- 
ninger viser det sig imidlertid (tabel 3), 
at de faldne fra Næstved ikke var de 
eneste, der havde en lårbenslængde på 
47,5 cm, selv om de dog var blandt de 
højeste. Endelig kan det heller ikke 
udelukkes, at der kan være tale om 
geografiske forskelle på legemshøj- 
den mellem skeletterne fra Visby og 
Sandbjerget, som afspejler genetiske 
forskelle blandt forskellige befolk- 
ninger. 

De målte lårbenslængder viser sig at 
danne en normalfordelt kurve. Det 
længste lårben er målt til 53 cm, hvil- 
ket svarer til en legemshøjde på 188,5 
cm, mens det korteste lårben på 42,5 
cm svarer til en højde på 164,1 cm, så 
det er ikke alle, der har haft "garder- 
højde”. 

På et mindre antal af kraniernes tand- 
sæt ses, at også krigere kunne have 
tandsygdomme og dermed tandpine. 
Tandtab kan dels angives som antallet 
af individer med tandtab 1 forhold tl 
alle individer og dels som antal tabte 
tænder i forhold til det totale antal tæn- 
der. Tandtab registreres, når tandrød- 
dernes hulrum i kæben er helt lukket 
til, som det sædvanligvis sker, efter at 
en tand har været mistet 1 nogen tid. 

De faldne fra Næstved havde et for- 
holdsvis beskedent tandtab. Kun 9% 
af kramierne havde tab af mindst 1 
tand. Til sammenligning blev der fun- 
det tandtab hos 26% 1 en undersøgelse 
af andre danske middelalderbefolknin- 
ger (Benmike 1985). Hyppigheden af 
tandtab i forhold til samtlige tænder 
var på mændene fra Sandbjerget 0,6%, 
hvilket også var mindre end i den 
anden gruppe, hvor hyppigheden var 
2% (tabel 4). 

Nogenlunde samme forhold som for 
tandtab gælder ved udregningen af 
huller i tænderne. Her havde 15 ud af 
58 individer fra Næstved en eller flere 
caries-angrebne tænder. De udgør 26% 
mod 28% 1 den anden danske middel- 
aldergruppe. Hyppigheden af caries pr. 
tand 1 forhold til samtlige registrerba- 

  

Tabel 4 

Tandtab og tandcaries 

pr. individ pr. tand 

Tandtab 
Sandbjerget, Næstved (5/58) OG (8/1379 | % 

Div. middelalder” 20/111 m/ky 26% | (35/1541 m) MA) 

Tandcaries 
Sandbjerget, Næstved (15/58) 26% | (28/13717 2% 
Dyv. middelalder? 30/109 m/k) 28% | (85283 m/k) d   
+ fra Benmike 1985 
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re tænder var 2%, hvilket også var 
noget mindre end 1 sammenlignings- 
gruppen, som havde caries 1 4% 
af tænderne. Det skal dog tilføjes, 
at sammenligningsgruppen omfattede 
både mænd og kvinder (bortset fra 
resultatet anført som tandtab pr. tand), 

og eftersom kvinder i det pågældende 
studium viste sig at have flere tandsyg- 
domme end mænd, kan dette forhold 
have en vis indflydelse på sammenlig- 
ningen. 

De forholdsvis gode tandforhold 
blandt de faldne fra Næstved kunne 
skyldes, at de repræsenterede flere 
yngre personer end dem, der sammen- 
lignes med, men forskellen var ikke 
markant. Tandsættene viste forholds- 
vis sjældent parodontoselignende til- 
stande med lange blottede tandrødder, 
hvilket også det beskedne tandtab kun- 
ne bekræfte. Desuden var forstyrrelser 
af emaljen som følge af kriser under 
opvæksten 1 forbindelse med sygdom- 
me eller manglende føde forholdsvis 

sjældne. Det kunne tyde på, at de 
opvækstmæssige forhold har været 
gode. For yderligere at afklare sådanne 
spørgsmål kræves dog mere detaljere- 
de undersøgelser, hvilket de økonomi- 
ske ressourcer desværre ikke tillod ved 
denne analyse. 

MASSER AF LÆSIONER 
Et væsentligt formål med den antropo- 
logiske gennemgang af de mange ske- 
letter var at belyse den begivenhed, der 
førte til de mange mænds død. Da der 

er tale om en grav fra 1300-årene, kun- 
ne man forestille sig, at det var en mas- 
segrav med pestofre, eventuelt fra Den 
sorte Død i midten af 1300-årene. Flere 
forhold afkræfter imidlertid klart, at det 
skulle være tilfældet: Dels er der hver- 
ken børn eller kvinder 1 graven, dels 

viser skeletternes talrige læsioner, at 
døden skyldes drab (fig. 4). 

Almindeligvis afslører skeletfund sjæl- 
dent dødsårsagen, og heller ikke pest 
ville efterlade spor. Det skyldes, åt de 
fleste sygdømme kun angriber krop- 
pens organer og bløddele, som hurtigt 
nedbrydes i graven. 

Begyndende knoglereaktion med op- 
heling 1 og omkring eventuelle læsi- 
onskanter kan vise, om offeret har 
overlevet en læsion - i det mindste et 
stykke tid. Skarpe læsionskanter tyder 
modsat på, at døden er indtrådt umid- 
delbart eller kort tid efter, at læsionen 

opstod, og det var netop sådan, de 
mange læsioner fra Sandbjerget så ud. 
Andre spørgsmål trænger sig på med 
hensyn til læsionernes antal, form og 

  
IS 

placering på skeletterne fra de faldne 
fra Sandbjerget til belysning af de 
anvendte våben og til kampformen. 

Desværre har gravtrykket været skyld 
i, at langt de fleste kramer var knust, 
og det ville derfor have været optimalt 
at undersøge hvert énkelt kranium 1 
detaljer, mens det endnu lå 1 jorden. 
Det tillod den meget begrænsede tid, 
der var til rådighed, imidlertid ikke, og 
den næstbedste løsning blev derfor 

taget i brug: De bedst bevarede kranier 
blev taget op som præparater i gipsskal 
af konservatoren, således at kraniet 
senere under mere bekvemme forhold 
kunne studeres på Antropologisk La- 
boratorlum. 

Nedbrydningen af knoglevævet og 
jordtrykket har medført, at mange læ- 
stoner ikke med sikkerhed kunne er- 
kendes. Dertil kommer, at mange af de 
læsioner, som kan være opstået ved 
slag med en stump genstand, f.eks. en 
kølle, ikke kan erkendes i samme grad 

som de let genkendelige skarpe hug- 
spor på de mange fragmenterede krani- 
er. Det samme kan gælde læsioner ef- 
ter eventuelle pile- eller spydspidser, 
Det var derfor udelukkende læsioner 
med skarpe og glatte kanter, som bl.a. 
opstår ved økse- eller sværdhug, der 

kunne registreres som sikre læsions- 
spor. 

Når det gælder den øvrige del af ske- 
lettet, er der også mange forhold, som 
hindrer, at alle de pådragne læsioner 
kan registreres. For eksempel var rib- 
ben og rygsøjle gennemgående så for- 
vitrede, at eventuelle læsioner var 
umulige at erkende. Det samme gælder 
bækken og skulderblad. Udover disse 
begrænsninger må det i sagens natur 
tilføjes, at alle eventuelle former for 
læsioner af kroppens forsvundne blød- 
dele heller ikke kan registreres. 

Til trods for de mange begrænsninger 
er det derfor tankevækkende, at i alt 
122 kranielæsioner overhovedet kun- 
ne registreres (tabel 5), idet de klart 
kun udgør en mindre del af det reelle 
antal læsioner, som de faldne har 
pådraget sig. Det viser sig, at langt de 
fleste kranier har spor efter mere end 
én læsion (fig. 5). Således har et enkelt 
kranium 9 læsioner! Over 90% af kra- 
nierne hår spor efter mindst 1 læsion, 

Fig. 4. Den skarpe læsion på venstre 
isseben kom oppefra og var så dyb, at 
den med sikkerhed medførte døden. 
Kraniet har udgravningsnummer 955, 
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Tabel 5 

  

  

Kranielæsioner 

H VW H/V 

Pandé [i [2 23 

Næseben jp 

Ansigtsskelet ir 8 13 

Underkæbe I8 [7 35 

Tinding 3 9 12 

[sseben lå 15 Z8 

Nakkeben 3 6 o 

[ alt 5å (Fi [22       
Forfra (pånde, næseben, ansigtsskelet, underkæbe) 56 

Sider (tindingeben, isseben, pande, underkæbe) 50 

Bagtil (nakkeben, bagerste del af isseben) [6 

men det kan langt fra udelukkes, at 
også de få kranier uden synlige læsio- 
ner har haft sådanne, som blot ikke 
er synlige på grund af nedbrydning 
af knoglevævet. Gennemsnitlig er der 
fundet lidt over 2 læsioner pr. kranium. 

Fig. 5. Hug, hug, hug og hug! Fire 
næsten parallelle læsioner på kranie- 
kalotten til skelet 4, Et skarpt våben, 
f.eks. en økse eller et sværd, har været 
i brug, og det ligner mest en massakre! 

  

  
Fig. 6. Kranielæsionernes placering 
viser ikke klare sideforskelle, men der 
er talrige læsioner fortil. Tegning: Pia 
Bennike, foto: K. Stub. 

Læsionernes placering på kraniet er 
undersøgt (fig. 6). Kun 9 er placeret på 
nakkebenet, og en klar sideforskel ses 
kun på tindingebenet med henholdsvis 
3 og 9 læsioner på højre og venstre 
side. Omkring halvdelen af læsionerne 
er placeret fortil på kraniet, på pande- 
benet og i ansigtet, men uden klare 
sideforskelle. 

Både på kranierne fra Visby (Ingel- 
mark 1939) og på kranier fra Æbelholt 
Kloster (Møller-Christensen 1958) er 

der fundet flere læsioner på venstre 
end på højre side af kraniet, og derfor 
er det overraskende, at der ikke fandtes 
lignende markante sideforskelle på 
kranierne fra Sandbjerget. De hyppige- 
re læsioner på venstre side (69%) af 
kranierne fra Visby i forhold til højre 
og en overvægt af læsioner på venstre 
side blandt kranierne fra Æbelholt 
Kloster er forklaret med, at man under 
en kamp ansigt-til-ansigt hovedsagelig 
vil ramme modpartens venstre side 
med sin højre hånd. Det forudsættes 
selvfølgelig, at man var højrehåndet, 
hvilket flertallet var også dengang. Det 
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viser de lidt kraftigere knogler fra høj- 
re side. Da samme mønster ikke ses så 
tydeligt på skeletterne fra Sandbjerget 
1 Næstved, er det relevant at spørge, 
om der overhovedet har været tale om 
en frontal kamp, hvor de kæmpende 
har stået ansigt-til-ansigt. Kunne der 
f.eks. være tale et aldeles uventet an- 
greb eller overfald på de faldne? Hvis 
de blev overrumplet og forsøgte at 
flygte, kunne vi forvente forholdsvis 
mange læsioner i baghovedet, hvilket 
ikke er tilfældet. Der er derimod man- 
ge læsioner fortil på kraniet og i ansig- 
tet. Antallet af læsioner i ansigtet har 
sikkert været langt højere end det kun- 
ne registreres, idet de spinkle ansigts- 
knogler meget let forvitrer 1 forhold ul 
hjernekassens mere gedigne og tykke 
knoglevæv. Usædvanligt var det også, 
at hos mindst 16 individer (30%) var 
dele af tandsættet blevet ramt af mod- 
standernes skarpe våben. Det ses ved, 
at en eller flere tænder er brækket på 
en karakteristisk måde på grund af 
kraftige, skarpe slag, som ofte fortsæt- 
ter på den tilstødende kæbedel (fig. 7). 

Fig. 8. Fordeling af 63 læsioner på 
skelettet viser ingen væsentlige for- 
skelle mellem højre og venstre side 
eller mellem under- og overekstremite- 
ternes knogler. Tegning: Pia Bennike. 
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Fig. 7. Et voldsomt hug med et skarpt 
våben har slået tandrækken ind t højre 
overkæbe og samtidig kløvet to af tæn- 
derne på skelet 5. 

På skeléttets øvrige knogler var der i 
alt 63 synlige læsioner (fig. 8). Deres 
fordeling på henholdsvis højre og 
venstre side var nogenlunde den sam- 
me, og de fandtes overvejende på de 
bedst bevarede knogler, nemlig fra 
arme og ben. Der var ingen tydelig 
forskel på læsionernes antal på hen- 
holdsvis over- og underekstremiteter- 
nes knogler. 

Vi kan med rette spørge, om de 
mange læsioner fortil på kraniet, 
på pandeben, underkæbe og ansigts- 
knogler kunne skyldes, at de kæmp- 
ende har båret hjelm, så det primært 
var ansigtet, der blev ramt. Vi kan 
også spørge, om årsagen til en mang- 
lende markant sideførskel kan skyl- 
des, at mange af kranielæsionerne 
blev påført, efter at hjelmen var fjer- 
net og manden allerede var dødelig 
såret og forsvarsløs. Det forklarer 
imidlertid ikke, at der er så mange 
kranielæsioner, næsten dobbelt så 
mange som på resten af skelettet, med 
mindre kroppen har været effektivt 
beskyttet af en rustning. De forholds- 
vis få kropslæsioner kunne også skyl- 
des, at de faldne blev angrebet af fjen- 
der, som var til hest. I så fald ville 
deres slag overvejende ramme fjen- 
den i hovedet, for det forekommer vel 
usandsynligt, at de skulle være blevet 
drevet i graven og derefter hugget ned 
oppefra? Der kan således opremses 
mange mulige hændelsesforløb, hvor- 
af nogle klart forekommer mere sand- 
synlige end andre. 

KONKLUSION 
Den antropologiske undersøgelse af 
skeletterne fra Sandbjerget i Næstved 
viser, at omkring 60 mennesker lå i den 
store krigergrav, og at de alle var 
mænd. Enkelte var meget unge mænd, 
idet deres skeletter endnu ikke var helt 
færdigudvokset og tænderne kun be- 
skedent slidt. Andre skeletter var fra 
ældre mænd over 50 år. De havde 
meget kraftigt tandslid, og flere havde 
slidgigt i leddene. Størstedelen af de 
faldne har dog hverken været meget 
unge eller meget gamle, men havde en 
alder mellem 18 og 50 år med en over- 
vægt i gruppen 18 - 30 år. 
Skeletternes udregnede gennemsniltli- 
ge legemshøjde på 175,7 cm var bety- 
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delig større end højden blandt skelet- 
terne fra Visby, som kun var 170,4 cm, 
når samme metode anvendes til udreg- 
ningen. Til gengæld afviger højden af 
skeletterne fra Sandbjerget stort set 
ikke fra andre danske middelalderlige 
skeletfund. 

Tænderne var i en forholdvis god til- 
stand og i en bedre tilstand end flere 
andre danske skeletfund fra middelal- 
deren, idet både hyppigheden af tand- 
tab og tandcaries var mindre. 

I alt blev der registreret 122 kra- 
nielæsioner, men der har sandsynlig- 
vis været mange flere. Antallet af læ- 
sioner varierede på de enkelte kranier, 
og kun nogle få kranier var helt 
uden læsionsspor. Mange var mær- 
ket af adskillige læsioner, et enkelt 
af 9! Gennemsnitlig var der 2 læsioner 
pr. kranium og i alt 3 læsioner pr. ske- 

let, idet der på skelettets øvrige knog- 
ler var 1 alt 63 synlige læsioner. Deres 
sidefordeling var nogenlunde den sam- 
me, og de fandtes overvejende på de 
bedst bevarede knogler fra ekstremite- 
terne. Der var heller ingen betydelig 
forskel på læsionernes antal på hen- 
holdsvis over- øg underekstremiteter- 
nes knogler. 

Gennemgående var kranielæsionerne 
nogenlunde ligelig fordelt på venstre 
og højre side. Kun fordelingen på tin- 
dingebenet var forskellig med hen- 
holdsvis 3 på højre og 9 på venstre 
side. Det var overraskende, at der ikke 
blev fundet en mere markant sidefor- 
skel, eftersom der ved andre studier af 
lignende læsionsspor, f.eks. på kranier 
fra slaget ved Visby på Gotland i 1361 
og fra Æbelholt Kloster, hyppigere er 
fundet læsioner på kraniets venstre 
side som et udtryk for slag fra en høj- 

  

rehåndet modstander. Den meget sva- 
ge sideforskel betyder måske, at der 
ikke har været tale om et slag, hvor der 
individuelt blev kæmpet ansigt-til- 
ansigt på samme måde som ved slaget 
ved Visby, eller at de kæmpende har 
båret beskyttende hjelme. Samlet ind- 
byder læsionernes fordeling til, at for- 
skellige kampformer og rustningsmo- 
deller bør overvejes. m 
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Keld Grinder-Hansen 

SKAFTERUP-SKATTEN 
- en møntskat fra ca. 1290 

En af de sidste årtiers mest 
spændende middelalderlige mønt- 
skatte blev i 1987 fundet i lands- 
byen Skafterup i Fyrendal sogn, 
Øster Flakkebjerg Herred i Vest- 
sjællands Amt, kun 15 km fra 
Næstved i lige linie. Skatten 
stammer fra de urolige årtier i 
slutningen af 1200-årene, hvor 
politiske kampe, kongemord og 
økonomisk dyrtid prægede kon- 
geriget. Skafterup-skatten kan 
med sine knap 5000 danske og 
udenlandske mønter være med til 
at kaste lys over tidens generelle 
politiske og økonomiske vilkår i 
Danmark, men bidrager naturlig- 
vis også til en større førståelse af 
Næstved-egnens specifikke hi- 
storie i middelalderen (fig. 1). 

Møntskatten findes og sikres 

Lørdag den 23. maj 1987 fræsede frugt- 
avler Knud M. Nielsen møntskatten op 
I sin nye frugthave på ejendommen 
"Nøddeholt” i Skafterup (2). Frugtha- 
ven var netop anlagt på et sted, hvor 
der hidtil havde stået et svinehus. Lige 
indenfor fundamentet til svinehuset 
rev fræseren toppen af et lerkar, en 
såkaldt kuglepotte. Finderen tilkaldte 
det nærmeste museum: Næstved Mu- 
seum, hvis medarbejdere straks kørte 
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Fig, I. Skafterup og Næstved, 

til fundstedet. De løse mønter blev 

optaget, og fundstedet blev dækket til. 
Mandag den 25. maj 1987 foretog 
Næstved Museum en egentlig udgrav- 
ning af fundstedet (3). Der blev ud- 
stukket et felt på 1,5 x 1,5 m omkring 
fundstedet. Al jørd blev soldet og gen- 
nemgået med metaldetektor. Mønt- 

potten blev efterladt på en jørdsøjle, 
hvorefter museets konservator tog den 
op som præparat 1 gipsbandager. Ef- 
terfølgende blev præparatet udgravet 
på Næstved Museum (4)(fig. 3). 
I toppen af potten lå en del løse møn- 
ter. De blev fotograferet og fjernet. De 
fastliggende mønter blev derefter ud- 
gravet 1 tre kunstige niveauer. 
I det øverste niveau lå en portion dan- 
ske kobberholdige penninge. Midt i 

  

   

  
Fig. 3. Fra udgravningen af Skafterup- 
skatten. 

kis= mede 

krukken lå udenlandske sterlinge 1 
to grupper, begge omgivet af samme 
tekstil, som svarede til et posehjørne, 
som var kommet op med fræseren. 
Mellem de to grupper fandtes rester af 
læder. Der er muligvis tale om en pen- 
gekat i tekstil med læderafsnøring på 
midten. De omgivende danske pen- 
ninge blev taget op og holdtes separat, 
ligesom sølvmønterne i de to grupper, 
de fandtes 1. 
I næste niveau umiddelbart under sølv- 
mønterne fandtes udelukkende danske 
penninge 1 et 1 cm tykt lag. 
Endelig bestod tredje niveau ligeledes 
udelukkende af danske penninge. 
Ved den senere møntbestemmelse vi- 
ste det sig, at der ikke var signifikante 
forskelle i sammensætningen af mønt- 
typer 1 de tre niveauer, ligesom de to 
portioner af de udenlandske sterlinge 
heller ikke adskilte sig markant fra 
hinanden. Det er dog værd at bemær- 
ke, at de udenlandske mønter synes at 
være nedlagt samlet i potten og ikke 
blot tilfældigt blandet med skattens 
øvrige indhold af danske penninge. 

Skatten var nedlagt i en gråbrændt pot- 
te med drejeriller på halsen og glat 
skulder og korpus. Pottens mundings- 

Fig. 2, En møntskat graves ned et sted 
i Frankrig. Illustration i Boéthius- 
håndskriftet fra 1400-årene. British 
Library, Sign. Harl, 4339. Her gengi- 
vet efter Steen Jensen m.fl. 1992, 
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diameter var ca. 13,5 cm. Potten har 

formodentlig været forsynet med en 

eller anden form for låg til beskyttelse 

af mønterne (fig. 4). 

Kuglepotten er forholdsvis velbevaret. 

Mundingsranden er næsten komplet, 

men den ene halvdel kan ikke fæstnes 

til potten uden kunstig støtte - de 

manglende skår må tilskrives have- 

fræserens ødelæggelser. På bugen er 

der to huller, formentlig forårsaget af 

rotter, som har slæbt skårene med sig 

ud i gangene. 

Møntpottens indhold 

Skafterup-skatten indeholder 4613 dan- 

ske penninge og 336 engelske og andre 

vesteuropæiske sterlinge (5). De dan- 

ske penninge vejede I ukonserveret 

stand ca. 6,5 kg. Sterlingenes vægt var 

ca. 400 g. 

De danske penninge 

Skafterup-skatten rummer 82 forskel- 

lige typer og typevarianter af danske 

penninge fra 1200-årenes anden halv- 

del. 3 

På dette tidspunkt praktiserede den 

danske kongemagt en møntpolitik, der 

først og fremmest skulle sikre køngen 

en stor personlig indtægt fra mønt 

prægningen. Kongen lod fremstille 

mønter ved en række regionale mønt- 

smedjer landet over. Ved at foretage 

hyppige tvangsvekslinger af de cirku- 

lerende mønttyper, hvor ringere, dvs. 

mere kobberholdige mønter erstattede 

de mere lødige, kunne kongen tjene 

betydeligt på møntvæsenet. I anden 

halvdel af 1200-årene Synes tvangs- 

vekslinger at forekomme ret konse- 

kvent én gang om året ved Mikkelsdag 

den 29. september, hvor de nye typer 

sattes i omløb og de gamle mønter 

ugyldiggjordes. At der var tale om en 

endog meget betydelig beskatning af 

møntvæsenet fremgår af, at tvangsvek- 

slingen i visse perioder indebar, al 

befolkningen for tre gamle mønter kun 

modtog to nye, der som oftest endda 

også var af ringere værdi end de gamle 

(6). Resultatet blev naturligvis vold- 

somme forringelser af mønternes kø- 

bekraft og stigende inflation i samfun- 

det. 

Om at bestemme mønter 

Anden halvdel af 1200-årene er såle- 

des præget af en stor typerigdom af 

penninge, hvilket Skafterup-skatten er 

et synligt bevis på. Da typerne hoved- 

  
Fig. 4. Møntpotten med mønter. Foto: 

Nationalmuseet. 

sagelig er inskriptionsløse 08 benytter 

sig af enkle symboler på for- og bagsi- 

de. er det nødvendigt al foretage den 

seografiske og kronologiske bestem- 

melse af typerne ud fra, hvordan de 

optræder i periodens righoldige skatte- 

og enkeltfund (7). Den ørundlæggende 

inddeling af 1200- og 1300-årenes 

danske penninge blev foretaget af 

P. Hauberg for over 100 år siden (8), 

fulgt af Mansfeld-Biillner (9), men set 

i lyset af de mange væsentlige fund, 

der er kommet til siden disse værkers 

fremkomst, har det været nødvendigt 

at foretage en grundlæggende nybe- 

handling af hele systemet, der har 

resulteret i en lang række omplacerin- 

cer af enkelte mønttyper i tid og rum 

(10). I nærværende artikel vil jeg dog 

nøjes med at omtale de omplaceringer 

af enkelttyper, der har betydning for 

tolkningen af Skafterup-skatten. 

Skafterup-skatten omfatter, som man 

kunne forvente, mange eksemplarer af 

få mønttyper. Således er 1862 stk. 

(40%) af samtlige penninge af typen 

MB 245 (fig. 5), 642 stk. (14%) er af 
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typen MB 347 (fig. 6) og 554 stk. 
(12%) er af typen MB 282. Således 
fordeler 2/3 af mønterne sig på blot tre 
typer! 
Alle disse tre typer må efter den føre- 
tagne omklassifikation regnes som 
Roskilde-typer og placeres blandt Erik 
Menveds udmøntninger fra slutningen 
af 1280'erne. I alt zodt 83% af skattens 
mønter synes at være udgået fra 
møntsmedjen i Roskilde. 
3/4 af samtlige repræsenterede mønt- 
typer stammer fra de sidste 10 år, før 
skatten blev skjult. Kun 49 mønter el- 
ler 1,1% var på skattens nedlæggelses- 
tidspunkt mere end 10 år gamle. 

Penninge med tre kroner 

En af de historisk set mest mærkelige 
typer i skatten er en penning, der på 
forsiden har tre kroner. Typen blev tid- 
ligere henført til Christopher II, Nør- 
rejylland, MB 575 (fig. 7). Typen er 
repræsenteret med 3 eksemplarer 1 
skatten. Tidsmæssigt hører den hjem- 
me i 1280'erne, formodentlig præget 
sent i Erik Glippings regeringstid. De 
tre kroner på møntens ene side har 
næppe noget med det svenske trekro- 
ner-våben at gøre, men en tilfredsstil- 
lende dansk forklaring på motivet er 
endnu ikke fremkommet. 

En parallel fra Nykøbing Sj. 
Sammensætningen af Skafterup-skat- 
tens danske mønter har en klar parallel 
i et skattefund, der i 1930 fremkom i 
Algade i Nykøbing Sjælland (11). 
Denne skat indeholdt 3486 danske 
penninge samt 13 udenlandske mønter. 
Af Algade-skattens 71 typer og type- 
varianter genfindes de 56 i Skafterup- 
skatten. Samtidig genfindes flere af 
de antalsmæssigt betydelige typer i 
Algade-skatten, omend i varierende 
omfang. MB 245 optræder med 574 
stk. (16%) i Algade-skatten overfor 
Skafterup-skattens 1862 stk. (40%). 
MB 282 findes i 758 stk. (21,7%) 
1 Algade-skatten overfor Skafterup- 
skattens 554 stk. (12%), MB 347 er 
repræsenteret med 136 stk. (3,9%) i 
Algade-skatten mod 642 stk. (14%) 
i Skafterup-skatten, og endelig op- 
træder MB 426 med 358 stk. (10,3%) 
i Algade-skatten overfor 204 stk. 
(4,4%) 1 Skafterup-skatten. 
Den mest markante forskel på de 
to skatte er det forskellige indslag 
af Roskilde-typen MB 267. I Al- 
gadeskatten indgår typen med 376 stk. 
(11%), hvorimod den kun findes 1 
et eneste eksemplar 1 Skafterup-skat- 
ten. På trods af denne forskel er der 

ad 6 
Fig. 5. Dansk penning MB 245 (1:11). 
Foto: Nationalmuseet. 

  

Fig. 6. Dansk penning MB 347 (1:1). 
Foto: Nationalmuseet. 

   
Fig. 7. Dansk penning MB 575 (1:1). 
Foto: Nationalmuseet. 

dog tale om to nærtbeslægtede sjæl- 
landske skattefund, der domineres af 
de lokale Roskilde-typer fra anden 
halvdel af 1280'erne, og som følgelig 
må være nedlagt tidsmæssigt tæt på 
hinanden. 

Vesteuropæiske sterlinge 
Skafterup-skatten indeholdt i alt 336 
engelske og andre vesteuropæiske 
sterlinge. De engelske sølvholdige 
sterlinge (å ca. 1,4 g) blev 1 løbet af 
1200-årene anerkendte internationale 
handelsmønter, der blev efterlignet 
mange steder 1 Tyskland, Nederlan- 
dene og Frankrig. De engelske og kon- 
tinentale sterlinge kurserede rundt i 
Europa og nåede også i et vist omfang 
frem til Danmark i anden halvdel af 
1200-årene, hvor de blev benyttet af 
kongemagten, adelen og gejstligheden 
i forbindelse med den internationale 
møntøkonomi (12). Dog synes konge- 
magten stadig at have haft en rimelig 
succes med at fastholde møntmonopo- 
let, der udelukkede udenlandsk mønt 
fra den indenlandske møntcirkulation. 

Blandede møntskatte"" 

Blandt 1200-tallets mange skattefund 
er der således kun få, der udover dan- 
ske penninge også indeholder uden- 
landsk mønt. Det drejer sig udover 

Skafterup-skatten om følgende mønt- 
skatte: 

+ Trustrupgård-skatten I fra Østjyl- 
land med seks danske penninge fra 
Erik Plovpenning, Abel og Chri- 
stopher I sammen med 9 long-cross 
sterlinge fra Henry III (216-72), en 
skotsk sterling fra Alexander III 
(1250-80) og to kontinentale efter- 
ligninger af løng-crøss sterlinge, 
nedlagt ca. 1257-59 (13) 

+ Skrivergadeskatten fra Bornholm 
med 1875 danske penninge og 298 
engelske og kontinentale sterlinge, 
nedlagt ca. 1280-85 (14) 

+ Algade-skatten fra Nykøbing Sjæl- 
land med 3486 danske penninge og 
13 engelske og kontinentale sterlin- 
ge, nedlagt ca. 1290 (15) 

+ Hvidøre-skatten fra Nordsjælland 
med 1287 danske penninge samt 
26 nordtyske hulpenninge, nedlagt 
ca. 1290 (16) 

+ Hågvendrup-skatten fra Nøordsjæl- 
land med 383 bestembare danske 
penninge og 106 engelske og konti- 
nentale sterlinge, nedlagt ca. 1295- 
1300 (17) 

+ Hemselynge-skatten, fra Abild sogn 
1 Halland, der fremkom 1 1820. 
Skatten indeholdt oprindelig 9413 
danske penninge samt formodentlig 
210 engelske og kontinentale ster- 
linge, som er dateret til ca. 1300 
(18). 

Det er bemærkelsesværdigt, at på nær 
Trustrupgård-skatten stammer de hidtil 
kendte møntskatte fra 1200-årene med 
både dansk og udenlandsk mønt fra de 
sidste to årtier af århundredet. Som vi 
nedenfor skal se, føjer Skafterup-skat- 

ten sig smukt ind i dette billede. 
Skattene antyder, at der 1 1280'erne og 
1290'erne er indtrådt en midlertidig 
lempelse af forbudet mod anvendelse 
af udenlandsk mønt i Danmark, formo- 
dentlig på grund af den politiske og 
økonomiske turbulens, som mordet på 
Erik Glipping og kampene mellem 
Erik Menved og marsk Stigs parti 
forårsagede. I hvert fald forsvinder de 
udenlandske mønter atter fra de danske 
møntskatte, når vi kommer over på den 
anden side af år 1300, for først atter at 
dukke frem i slutningen af 1320'erne 
og 1330'erne, da den danske konge- 
magt bryder sammen og det danske 
møntvæsen ophører. 

Skafterup-skattens islæt af udenlandsk 
mønt er det hidtil største i 1200-årenes 
"blandede møntskatte”. De engelske 
sterlinge fordeler sig med blot tre af de 
lidt ældre sterlinge af short-cross typen 
(nr.4606-08), i alt 170 sterlinge af 
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long-cross typen (til 1278) og 26 stk. 
af de tidlige grupper af edwardianske 
sterlinge fra 1280'erne. De engelske 
sterlinge er udgået fra en række 
møntsmedjer landet over, hvoraf de 
fremtrædende møntsteder Canterbury 
og London også er stærkest repræsen- 
teret i Skafterup-skatten med hen- 
høldsvis 61 og 119 sterlinge. 
Skotland er repræsenteret med 10 ster- 
linge, én fra Alexander II (1214-49) og 
9 fra Alexander IN (1249-86), fordelt 
med 5 af 1. udmøntning, class III a og 
3 af 2. udmøntning (1280-86 ff.). 
Irland har 5 sterlinge i skatten, hvoraf 
3 kan henføres til mønten i Dublin (nr. 
4814-16). 
Skatten indeholder i alt 123 kontinen- 
tale sterlinge fra en række møntsteder i 
Vesteuropa (fig. 8). Materialet inde- 
holder en række spændende typer og 
varianter, som fortjener en grundigere 
numismatisk behandling ved en senere 
lejlighed (19). Ikke mindst de i alt 51 
sterlingeimitationer (nr. 4819-69), for- 
delt på 10 forskellige typer fra det lille 
grevskab Kuinre (Overijsel) ved 
Zuidersøen bør underkastes et nærmere 
studium, der vil være med til at forfine 
mønttypologien fra dette møntsted. 
Hertugdømmet Lippe er repræsenteret 
med 15 sterlinge, heraf 12 fra Bern- 
hard III (1229-65), af typen "portræt 
med scepter” (12 stk.) (nr. 4874-85), 
samt en imitation af en irsk type 
(nr. 4873), og 2 fra Simon I (1275- 
1314). 
Numismatisk set er nogle af de meste 
interessante mønter i skatten de 3 fran- 
ske mønter (nr. 4892-94), såkaldte 
malle tierce (eller trediedels gros tur- 
nøis) fra Philip IV (1285-1314), 
Traditionelt er denne mønttype dateret 
til 0.1310, men Skafterup-skatten og 
tilsvarende engelske og franske skatte- 
fund viser, at mønttypen i stedet må 
være præget 0.1290 (20)(fig. 9). 

Hvornår er skatten gravet ned? 
Dateringen af Skafterup-skattens ned- 
læggelse kan trække på informationer- 
ne fra såvel sammensætningen af de 
danske penninge som fra enkelte af de 
udenlandske sterlinge. 
Hovedparten af skattens danske typer 
og ikke mindst de mest antalsrige 

  

Fig. 9. Fransk malle tierce, Philip IV 
(1:1). Foto: Nationalmuseet. 

  

  

  

  
  

  

stammer fra de sidste år af 1280'erne. 
Sammenligner man med den samtidige 
Algade-skat fra Nykøbing Sjælland 
optræder de samme slutmønter, dvs. de 
yngste typer, i denne skat. Dog finder 
man ikke den slesvigske type MB 492 
i Algade-skatten, hvorimod den optræ- 
der med 4 eksemplarer i Skafterup- 
skatten (nr. 4530-33). MB 492 synes 
på det nuværende grundlag at kunne 
være skattens yngste danske penning, 
som kunne være præget i 1290 - eller 
måske endda først i 1291. Tilstede- 
værelsen af typen 1 Skafterup-skatten 
og ikke i Algade-skatten kunne måske 
antyde, at Skafterup-skatten er en smu- 
le yngre end Algade-skatten. 
Blandt de snævert datérbare udenland- 
ske sterlinge er mønterne fra Gel- 
derland, fremstillet af Renaud I (1272- 
1326), vigtige (nr. 4888-91). Ud fra en 
række skattefund kan disse sterlinge 
dateres til 0.1290 eller endda lidt tidli- 
gere (21). 
Alt i alt må det således være rimeligt at 
datere Skafterup-skattens nedlæggelse 
til ca.1290. 

Hvorfor er skatten gravet ned? 
Når der dukker en middelalderskat op, 
pirrer det uvilkårligt vor fantasi: ,,Hvem 

  

Fig. 8. Nordvesteuropæiske møntste- 
der, repræsenteret i Skafterup-skatten. 

har ejet skatten, og hvorfor er den ble- 
vet skjult og ikke genfundet?" For det 
meste kan man desværre ikke give 
særlig præcise svar på sådanne spørgs- 
mål. Middelaldermennesket forbliver 
anonymt for os. Møntskatten giver 
imidlertid i sig selv en række informati- 
oner om ejeren og skattens tilblivelse. 
Sammensætningen af Skafterup-skat- 
tens danske mønttyper viser således, at 
der ikke er tåle om en "opsparet skat”, 
sammensparet over en længere periode, 
men om en såkaldt "akut-nedlagt skat”, 
hvor ejeren på grund af en pludselig 
opstået situation, typisk trusler om krig 
og vold, har valgt at grave sin rørlige 
formue ned i en potte. Også pottens 
hverdagspræg signalerer, at nedgrav- 
ningen er sket i huj og hast (22). 
Skattens mønter, og her først og frem- 
mest de udenlandske sterlinge, viser, at 
ejeren af skatten må have været en 
endog meget velhavende mand, så vel- 
havende, at det er svært at forestille 
sig, at der blot har været tale om en 
almindelig bonde fra Skafterup. Måske 
har ejeren af skatten været i besiddelse 
af den hovedgård, som måske allerede 
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på dette tidspunkt har ligget i Skaf- 
terup, selv om den først nævnes 1322. 
I 1363 tilskødes den adelsmanden 
Fikke Moltke, der menes at have ladet 
den gå i arv til Bonde Due og Anders 
Jacobsen Lunge (23). 

En ældre Skafterup-skat 
At der synes at have været mønter i 
almindeligt omløb i Skafterup ud over 
det omtalte skattefund viser eksisten- 
sen af endnu en møntskat, der frem- 
kom i Skafterup i 1902. Denne skat 
blev fundet i stenhugger Anders Pe- 
tersens have, matr.nr. 6.c. i Skafterup. 
Den bestod af i alt 699 danske pennin- 
ge, som ud fra den nyeste datering må 
være nedlagt ca. 1310-15 (24). Der er 
således ca. 25 år mellem de to Skaf- 
terup-skattes dateringer, ligesom de er 
fremkommet på to forskellige matri- 
kelnumre, Der er dermed ingen grund 
til historisk at kæde de to skattefund 
sammen. De afspejler blot begge, at 
middelalderens Skafterup var mone- 
tariseret. 

Møntliste 

I - 4606 Danmark, penninge 
De danske penninge er indplaceret efter de ek- 
sisterende referenceværker selv i de tilfælde, 
hvor mine undersøgelser har godtgjort, at de skal 
placeres under en anden regent. 

Valdemar II (1202-41) 
Roskilde Hbg 27 (17 

Erik Plovpenning (1241-50) 
Slesvig, MB 39 (1) 

Christopher I (1252-59) 
Roskilde, MB 86 (1), Nørrejylland, MB 89 (3), 
MB 90 (2), Ribe, MB 96 (1), MB 97 (1), Slesvig, 
MB 103 (12) 

Erik Glipping (1259-86) 
Lund, MB 122(9) (1), MB 127 (1), Roskilde, 
ME 141 (201, ME 142 (2), MB 158 (1). ME 160 

(28), MB 161 (1), MB 162 (4), MB 166 (2), MB 
167 (7), Nørrejylland, MB 172 (9), MB 173 
(14), MB 175 (165), MB 177 (65), MB 178 (16), 
MB 178 var.(1), MB 179 (1), MB 185 (23), MB 
186 (6), MB 187 (1), MB 188 (1), MB 192 (2), 
MB 194 (3), MB 198 (1), MB 199 (5), MB 202 
(1), MB 207 (3), MB 211 (69), MB 212 (2), ME 
211/212 (4), Ribe, MB 213 (1), MB 214 (4), MB 
222 (4), MB 224 (1), MB 228 (23), MB 220 (2), 
MB 228/29 (1), MB 230 (6), MB 232 (4), MB 
235 (2), MB 236 (1), MB 238 (5), MB 240 (3), 
MB 243 (9, 244 (96), MB 245 (1862) MB 246 
(137), MB 245/46 (144), MB 245/46 (9, énsidet, 
kronesiden), MB 248(23), MB 249 (1), Slesvig, 
ME 251 (44), MB 252 (4), MB 259 (24), MB 
260 (36), MB 262 (33), MB 267 (1), MB 276 
(2), MB 7278 (41y, ME 7279 (38), MB 280 (91, 

MB 282 (554), 

Erik Menved (1286-1319) 
Lund, MB 288 (2), MB 290(9) (1), MB 92 (2), 
Roskilde, MB 347 (642), Nørrejylland, MB 423 
(47), MB 426 (204), MB 437 (5), ME 575 
(3),Slesvig, MB 490 (7), MB 491 (45), MB 492 
(4), MB 493 (46), ubest. (24), 

Marsk Stig hærger 
Til slut kan man fundere over, om det 
er muligt at finde en historisk årsag til, 
at Skafterup-skatten blev nedgravet. 
Det er altid risikabelt at prøve at for- 
binde møntskatte med kendte begi- 
venheder, men jeg vover alligevel for- 
søget. Ifølge Lunde-årbogen ledte den 
norske kong Erik Magnussen (1280- 
99) i sommeren 1289 en flåde ind i 
dansk farvand, hvor den angreb og 
nedbrændte Helsingør, Hven, Amager 
og Skanør. Samtidig ledte marsk Stig 
en flåde gennem Storebælt, hvor han 
indtøg og nedbrød kongens borg på 
Samsø, hærgede Tårnborg og Skæl- 
skør og belejrede Nykøbing på Falster. 
Den norske flåde angreb ligeledes 
Lolland og Stubbekøbing, men efter 
en forgæves storm på fyrst Witzlavs 
borg på Møn afbrød nordmændene 
krigstogtet og drog bort 1 midten af 
august (25). Næstved og omegn næv- 
nes ikke i denne beretning, men ud fra 
de steder, hvor marsk Stig og den nor- 
ske konge har været på sommertogtet 
1289, er det ikke usandsynligt, at de 

4607-4803 England, sterlinge 
Sterlinge af short-cross type (-1247), Henrik IM, 
Canterbury, Henri (1), London, Nicole (1), 

Long-cross sterlinge (1247-78), Henrik IL og 
Edward I, Bury St.Edmunds, I b (1), Canterbury, 
[II a, Gilbert (1), Nicole (2), Willem (1), MT b, 
Cnlbert (1), Nicole (3), Willem (2), I cc; Nicole 
(21, Willem (1), V a, Nicole (1), Willem (27 'V wb, 
Willem (21, V b, Gilbert (1%, Nicole (7), Willem 
(4), V c, Ion (17, Nicole (2), Røbert (4), Walter (1), 
V cefg, Walter (2), Willem (3), V f, Walter (1), 
Willem (1), V 2, Alain (2), Ion (1), Ricart (1), 
Walter (2), Willem (0), V 2, Gilbert (1), Nicole 
(1), V c (1), Lincoln, II b, Ricard (1), London, Il 
b. Nicole (DD), II a, Nicole (1), II b, Davi (1), 
Henri (2), Nicole (3), Walter (1), Willem (109, II 
c, Henn (2), Nicole (51,00, Dav (0), Tb (7) (15, 
IV b, Nicole (1), Ricard (1), Va, Davi (19), Henri 
(4), Nicole (4). Ricard (3), V a/b, Davi (3), V b, 
Davi (3). Henri (3), Nicole (6), Ricard (1), V c, 
Henri (2), Nicole (2), Renaud (1), Willem (7), V g, 
Renaud (11%, Walter(2), V a (2), V b (1), V 2, 
Nicole (HD), Newcastle, II bb, Hem (DD, 
Northampton, II af”), Lucas (1), Norwich, III 
a(7), lon (1), Wilton, Mc, Willem (Ty, Winchester, 
[II b, Huge (1), Nicole (1), Willem (I), 

Sterlinge af edwardiansk type, Edward |, 
Canterbury, UI c (3), IV c (1), IV d (1), Durham, 
[Il c (1), Lincoln, II d (3), London, II a(3), HE b 
(2), IM c (1), IT d, den ærkebiskoppelige mønt 
(1), TI c/d (1). 

4804-13 Skotland 
Alexander II (1214-49), Berwick, byd (1), 
Alexander III (1249-86), Ludmøntning, Ber- 
wick, III a, Johan (15, Walter (25, Willem (115, 
Robert (1), samt ubest.møntmester (1), 2, ud- 
møntning, Berwick, Il c (3). 

4814-18 Irland 
Henrik TIL Dublin, 1251-54, David (1), Ricard 
(2), ubest.møntmester (1), ubest.irsk sterling (1). 

også har lagt vejen forbi Næstved, og 
det kan have været den direkte årsag 
til, at ejeren af Skafterup-skatten har 
skjult sim formue. Dateringsmæssigt 
passer begivenheden nogenlunde med 
skattens nedlægningstidspunkt, men 
måske er skatten først nedlagt året 
efter i forbindelse med nye kampe 
mellem Erik Menved og marsk Stigs 
parti, som blot ikke er omtalt 1 anna- 
lerne? Vi ved det ikke og får næppe 
nogensinde et fyldestgørende svar på 
problemet. Derimod kan vi være sikre 
på, at ejeren er død pludseligt og har 
taget sin viden om skattens skjulested 
med i graven. Em 

4819-69 Kuinre 
grevskab ved Zuidersøen, grev Henrik II el- 
ler Henrik III, 10 forskellige typer sterlinge- 
imitationer (5 1), 

4870 Flandern 
Gui Dampierre (1280-1305), Alost, Mayhew 13. 

4871 Brabant 
Jean I (1268-94), Bruxelles, Mayhew 40. 

4872 Hainaut 
Jean d'Avesnes (1380-13049, 
Mayhew 24 e. 

4873-87 Lippe 
Bernhard HI (1229-65), portræt med scepter 
(12), samme, irsk type, Chautard 425, Simon I 
(1275-1314), Willem (2). 

4888-4891 Gelderland 
Renaud I (1272-1326... Arnhem, 
[79/80 (31, 180 (1). 

4892-94 Frankrig 
Philip IV (1285-1314), maille tierce, med rundt 
O, Lafaurie 223, 

4895-4941 øvrige 
kontinentale sterlinge, imitationer af long- 
cross-typen (44), imitationer af edwardiansk 
sterling (3). 

Valenciennes, 

Mayhew 

Yderligere & mønter, der stammede fra skatten, 
indkom i forbindelse med rester af tekstil: 

4942-48 
Erik Glipping Nørrejylland, MB 211 (1), Ribe 
MB 245 (2), Erik Menved, Nørrejyland, MB 426 
(2), ubest.penninge (2). 

4949 
England, ikke nærmere bestemmelig edwardi- 
ansk sterling (1), 
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Noter 

I. Forfatteren, museumsleder ph.d. 
Keld Grinder-Hansen, Dansk Sko- 
lemuseum, var i årene 1987-96 an- 
sat på Nationalmuseet, de fleste af 
årene på Den Kgl. Mønt- og Me- 
daillesamling. 

9
 . Skafterupvej 5, matr. nr. 7a af 

Skafterup, jf. Arkæologiske ud- 
eravninger 1 Danmark 1987, Kø- 
benhavn 1988, s. 218 

3. Udøravningsrapport NÆM 1987: 089 

4. Konserveringsrapport NÆM 1997: 
089 v. konservator Karen Urth 

5. Skatten, som er indført 1 National- 
museets Møntsamling under nr. 
5689, er summarisk publiceret i Ar- 
kæologiske Udgravmner 1 Dan- 
mark 1996, Den kgl. Mønt- og Me- 
daillesamling, s. 261-62 af Jørgen 
Steen Jensen på grundlag af forfat- 
terens bestemmelser. 

Litteratur: 

Elsen, J. & J. Ghyssens: Le Trésor 
d”Abild en Suéde (XIlle siécle), 
CENB 18, 1981, s. 62-70. 

Elsen, J., J. Ghyssens, L.O. Lager- 
qvist & N.J. Mayhew: The Sterling 
Høard from Hemselynge, Abild Pa- 
rish, Halland (Sweden), Numismatic 
Chronicle, 1983, s. 164-76. 

Galster, Georg: De fredløses falsk- 

møntnerværksted på Hjelm, National- 
museets Arbejdsmark 1928, s. 38-48, 

Galster, Georg: Møntfundet i Ny- 
købing, Odsherred, NFM, XII, 1930, 
s. 175-78, s. 187-93. 

Grinder-Hansen, Keld: Mønter som 
kilde til middelalderens økonomiske 
historie - en præsentation af et kilde- 
materiale, Fortid og Nutid, 2, 1994, 
s, 101-33, 

6. Grinder-Hansen 1997 

7. Steen Jensen m.fl. 1992 

8. Hauberg 1885 

9. Mansfeld-Biillner 1887 

10. Grinder-Hansen 1998, 

præsentation 
foreløbig 

11. Galster 1930, Steen Jensen m.fl. 
1992 nr. 105 

12.,Fra Ribe kendes en skat med ude- 
lukkende sterlinge, nedlagt 1247 
med i alt 1434 engelske og konti- 
nentale sterlinge. Skatten må have 
tilhørt en købmand, som handlede 
internationalt, og den afspejler 
således ikke møntomløbet i Dan- 
mark, Steen Jensen m.fl. 1992 nr. 
81-82. 

13, Steen Jensen m.fl. 1992 nr. 84 

14. Steen Jensen m.fl. 1992 nr. 96 

Grinder-Hansen, Keld: Møntforny- 
else (Renovatio monetae) 1 Danmark 

fra år 1200 til Christopher II's død i 
1332, NNUM 1997, nr. 8, s. 130-36. 

Grinder-Hansen, Keld: Den penge- 
baserede økonomi og møntcirkulation 
i Danmark i perioden 1241-ca.1340, 
Ph.d.-afhandling fra Københavns Uni- 
versitet 1996, København 1998 (under 
udgivelse). 

Hauberg, P.: Danmarks Myntvæsen 
og Mynter i Tidsrummet 1241-1377, 
Aarbøger for Nordisk Oldkyndig- 
hed og Historie, København 1884, 
s. 217-374, særtryk pagineret 1-160, 
1885. 

Hauberg, P.: Danmarks Myntvæsen 
og Mynter 1 Tidsrummet 1146-1241, 
Det Kgl. Danske Videnskabelige Sel- 
skab Skrifter, 2. række, historisk og 
filosofisk Afdeling. København, 1906, 
s. 309-82. 

15. Steen Jensen m.fl. 1992 nr. 105 

16. Steen Jensen m.fl. 1992 nr. 106 

17. Steen Jensen m.fl. 1992 nr. 115 

18.Elsen & Ghyssens 1981, Elsen 
m.fl. 1983 

19. Mønterne nr. 4895-4941] 

20. Moesgaard 1997, 5.124 

21. Mayhew 1983, s. 74 

22. Grinder-Hansen 1994, s, 103-09 

23. Trap: Danmark 5. udg., Sorø Amt 
1954, s. 932 

24.Steen Jensen m.fl. 1992 nr. 166. 
Vedr. omdatering af den ældre 
Skafterup-skat fra 1330-35 til ca. 
1310-15 se Grinder-Hansen 1998, 

25. Annales  Lundenses AD 

Kromann 1980. 

1289, 

Kroman, E. (udg.): Danmarks Mid- 
delalderlige Annaler, København 1980. 

Lafaurie, J.: Les monnaies rois de 
France. Hugues Capet å Louis XII, 
Paris-Basel 1951, 

Mansfeld-Bullner, H.V,: Afbildninger 
af samtlige hidtil kjendte Danske 
Mønter fra Tidsrummet 1241-1377, 
København 1887, 2. udg. 1954 ved 
J.C. Holm. 

Mayhew, N.J.: Sterling Imitations of 
Edwardian Type, Løndon 1983. 

Moesgaard, Jens Christian: anmel- 
delse 1 Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 7, 1997, s. 124, 

Steen Jensen, J., K. Bendixen, N.-K. 
Liebgott, F. Lindabl, K. Grinder- 
Hansen, G. Posselt: Danmarks Mid- 
delalderlige Skattefund c.1050-c.1550, 
bd. 1-2, København 1992, 

Liv og Levn 12-1998 FÆG   Næstved Museum



Lene Høst-Madsen 

MOGENS TUESENS BADSTUE 
- sidste nyt fra arbejdsmarken . 

Borgmester Mogens Tuesens Badstue i 
Kompagnistræde i Næstved blev opført ca. 
1480. Badstuen gik ud af brug i 1500-årene 
og blev senere indrettet til boliger, I 1700- 

årene blev huset revet ned, Ruinen af 
badstuen blev fredet i 1984 som den hidtil 
eneste middelalderlige badstue i landet, 
Hugo Matthiessen beskrev badstuen i 
1915, da man stødte på murværket ved 
opførelsen af et hus, der blev revet ned igen 
1 1960'erne. 
Som led i forberedelserne til en kommende 
frilægning af Susåen har Næstved Kom- 
mune bedt museet om at undersøge badstu- 
en med henblik på en vurdering af ruinens 
omfang og tilstand. Efter tilladelse fra Kul- 
turhistorisk Råd startede vi undersøgelsen 
5. nøvember. 

Det viser sig, at store partier af badstuens 
murværk er bevaret i 4-5 skifters højde. Vi 
får således rig lejlighed til at supplere den 
gamle opmåling. Vi undersøger nu husets 
rumindretning og leder efter det ovnanlæg, 
som må have opvarmet badstuen, samt de 

: vandledninger, som har ledet vand ind i rn 
: huset og videre ud i Susåen. = LS — 

  

    

                                        

   

  
    

   

    

   

Litteratur: 
Hugo Matthiessen: Borgemester Mogens 
Tuessøns Badstue i Næstved, Hist. Samf. 
f. Præstø Amt, Aarbog 1915. 
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