
NæstvedMuseum

LivogLevn
17-2003



 LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum2 LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum

 

Indhold

PalleBirkHansen

Næstvedsgravpladserogkirkegårde.................................................. 3
-gravskikiNæstvedi1500år

SørenSkriverTillisch

LadbyKirke........................................................................................ 15 
-fraruintilmonument

LehneMailundChristensen

Digler.................................................................................................. 25
-sporafmetalstøbningfraførromerskjernaldervedNæstved

CopyrightKort-ogMatrikelstyrelsen(G.11-97)

Hvorervi...?



 LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum NæstvedMuseum LivogLevn17-2003  3

IDanmarkharmangennemoldtidog
historisk tid benyttet sig af såvel

begravelse/jordfæstelsesomligbrænd-
ing/kremering. Jordfæstelse og lig-
brænding veksler gennem historien
afhængigt af de herskende religiøse
tanker og forskrifter. I visse perioder
optræderdetometodersideomside-
somidag.Tilandretidererdeneneaf
metoderneenerådende.Iældrestenal-
derfindermandetometodersideom
side,iyngrestenalderogældrebronze-
alderbegraverman,iyngrebronzealder
ogældrejernalderbrændermanligene.
Ivikingetidenoptræderjordfæstelseog
ligbrænding igensideomside.Under
denkatolskeepokeanvendermanude-
lukkendejordfæstelse,ogfraca.1900
findesdetometoderattersideomside,
delvis under den protestantiske folke-
kirkesvinger.

I løbet af yngre bronzealder ca. 1000
- 500 f.0 nedgraver man urner med
brændtebenpådenbakkeskråning,hvor
nuGamleKirkegårdpåPræstøvejligger.
Enenkeltafurnerneherkandaterestil
førromerskjernalderca.500-0.

Under romersk jernalder ca. 0 - 400
anlægger man en gravplads med rigt
udstyredegraveikvarteretmellemKil-
demarksvejogSkyttemarksvej.Denne
gravpladsskalformodentligsesisam-

menhæng med den samtidige bebyg-
gelse på Åsens sydvestskråning, en
boplads, som i arkæologisk sammen-
hænggårundernavnetNissehøj.Også
påKornbakkenerderfundetenrigryt-
tergravfradennetid.
Men disse grave kan næppe siges at
høretilNæstvedshistorie.

ByenNæstvedshistorierækkernemlig
tilbage til begyndelsen af germansk
jernalder, som er perioden ca. 400 -
800. Fra et bredt defineret tidspunkt
omkring4-500kanvifølgebebyggel-
senNæs-tvedubrudtfremgennemca.
1.500år til idag.Bebyggelsenskifter
statusfraby(villa),torvekøbing(villa
forensis)ogkøbstad(civitas)forendnu
senereatblivebyigen.

Gennemdisseca.1.500årharderlevet
menneskeriNæstved.Nårbyensmen-
neskerdøde,blevdebegravetpåbyens
gravpladser. Vi kender efterhånden
ganskemangegravpladser:

Frayngrejernalderogvikingetidkender
vimegetlidttilgravpladserne.Etenkelt
skelet uden gravgaver, fundet i Grim-
strup,stammersandsynligvisfrayngre
jernalder.Detsammegælderetskelet,
fundetpådenvestvendteskråningøst
for Fensmarkvej. Men det er klart, at
der rundt om Næstved må ligge store

ogendnuuopdagedegravfelterfradisse
tidligeårhundreder.


Sandbjerget
Den hidtil eneste sikre gravplads fra
Næstvedsvikingetiderden,somi1888
blevudgravetpåGrønnegadesKaserne,
damanopførtemarketenderietogdet
nye ridehus. Og den eneste helt sikre
vikingegravpådennepladsvarendob-
beltgrav, fundet hvor nu Ny Ridehus
ligger,udstyretmedgravgodsiformaf
etkompletbevaretlerkarafdentype,vi
kalderøstersøkeramik.Flereandreuda-
teredegravekandogudmærketstamme
fravikingetid.Gravpladsensplacering
er typiskfor tiden:den ligger tilbage-
trukketfraselvebebyggelsen,mendogi
umiddelbarnærhed.Pladsenliggerhøjt
iterrænet,ogderhargivetvisoprindelig
væretmarkeringerafgraveneiformaf
småhøjeellerstensætninger.Dettemå
værebaggrundenfor,atmanomkring
1300 kunne fortsætte med at etablere
mindsténmassegravforfaldnekrigere
her »i høj og hedensk jord«. I 1888
fandtmanyderligereénudateretmas-
segrav. Om denne stammer fra vikin-
getidenellerfratidenomkring1300er
uvist.

Sct.PedersKirke
Næstvedharframiddelalderentilidag
hafttosognekirkermedomgivendekir-
kegårde:Sct.PedersKirkeogSct.Mor-
tensKirke.
Det er almindeligt accepteret, at den
ældste kirke i Næstved er Sct. Peders
Kirke. Bodils-familiens godsejere
skænkede i 1135 »kirken, som står
undervorhøjhed«,tildetnyeNæstved
Sct.PedersKloster/Skovkloster.Tien-
deindtægternevedsognekirken ibyen
var en del af kapitalgrundlaget for
klosterstiftelsen.

Museet undersøgte i 1980’erne kir-
kegården ved hjælp af dels en søge-
grøftnordogsydforkirken,delsflere
andre mindre undersøgelser. Under-

Et menneskes liv begynder med, at to celler uden påviselig vægt smelter
sammen.Nårindividettilsintiddør,vildertypiskgennemetlangtlivvære
skabt50-100kgbiomasse.Dendødekropbortskaffesunderudfoldelseaf
kulturhistoriskbestemteellerreligiøstfarvederitualer.

Derituellehandlingeromkringbortskaffelsenafdetdødeligermedtilat
karakteriseremennesketiforholdtilandredyr,ligesomviinterntsignalerer
etniske,socialeogreligiøsetilhørsforholdgennemdenmåde,hvorpåvibrin-
gerdenafdødemenneskekroptilbageidetstorekredsløb.Dererihovedsa-
gentometodertildette:vikanlademikroorganismer,dyrogfugleomdanne
ligetvedatgravedetnedijorden(vikanforsinkeprocessengennemtørring
ellerbalsamering), ladedetliggepåjorden(f.eks. tibetanerneshimmelbe-
gravelse)ellerkastedetihavet-ellervikanbrændeligetogladeflammerne
reducerekroppentilaske.

PalleBirkHansen

Næstvedsgravpladserogkirkegårde
-gravskikiNæstvedi1500år
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søgelserne har vist os en intensiv
udnyttelse af kirkegården, men des-
værreharviendnuikkefåetsikkerhed
for,hvornårkirkegårdenoprindeliger
tagetibrug.

Kirken nævnes som sagt første gang
i 1135 og er dermed bevisligt ældre
enddetteårstal.Sandsynligvisskalden
tællesblandtde150sjællandskekirker,
somAdamafBremenomtalerca.1070.
Omdenenddaerendnuældre-detved
viendnuikke.

Sct.PedersKirkegårdvar i fuldfunk-
tion til 1820’erne. I 1821 blev Assi-
stenskirkegårdentagetibrugudenfor
Østerport på marken ved Præstøvej.
Efterenkortårrækkeblevallebegravet
på den nye kirkegård, og Sct. Peders
Kirkegård blev til Sct. Peders Kirke-
plads.Undergræsogstenbroliggerde
døde dog fortsat omkring Sct. Peders
Kirke.

Vore undersøgelser i Sct. Peders Kir-
kegård viser en stor, velholdt sogne-
kirkegård.Kirkegårdenmålerca.75m
i længden og 55 m på tværs, hvilket
giver et flademål på 4.125 m2 eller
0,4 ha. Sandsynligvis har kirkegården
frabegyndelsenhaft den samme stør-

relse,somerbestemtafdenomliggende
bys gårde ved vikingetidens slutning.
Gennemårhundredernebyggeskirken
størreog større, ogdermedbliverder
mindrepladspåkirkegårdentilbegra-
velser.Dervarderforgodbrugforassi-
stenskirkegården uden for Østerport i
1821.

Nårvitalerommiddelalderligesogne-
kirkererdetvigtigtatholdesigforøje,
atmanindtil1805begravedesinedøde
såvelindeikirkensomudepåkirkegår-
den.Økonomienbestemteplaceringen,
jorigerejotætterepåhovedalteret.De
fattigste endte ude ved kirkegårdsmu-
ren.

At Sct. Peders Kirkegård som byens
største sognekirkegård har været vel-
holdt fremgår af, at fylden i gravene
er relativ ren. Kirkegården er kun i
begrænset omfang brugt til affaldsde-
ponering.
Vedundersøgelseni1984stødtevipå
ca.100grave, somblevundersøgtog

Oldtid

Germanskjernalder manglerendnustortset,måskeengraviGrimstrupogenvedFensmarkvej?

Vikingetid  Sandbjerget,énsikkergravblandtflereusikre

Middelalder

TidligMiddelalder Sct.PedersKirkemedkirkegård,før1135-ca.1830
  Sct.MortensKirkemedkirkegård,muligvisfør1135-ca.1830
  Skovklostermedkirkegård,efter1135-ca.1800

Højmiddelalder Gråbrødreklostretskirkegård,ca.1240-1536
  Sortebrødreklostretskirkegård,ca.1266-1536
  Sct.Jørgensgårdenskirkegård,senest1261-ca.1540
  KrigergravenpåSandbjerget,ca.1300
  RetterstedetiAmtmandshaven,ca.1300-ca.1600

Senmiddelalder Helligåndshusetskirkegård,fraca.1390til1804
 

Nyeretid

1700-årene  RetterstedetvedGallemarksvej(skriftligekilder)

1800-årene  Assistenskirkegården/GamleKirkegårdpåPræstøvej,fra1821
  HerlufsholmKirkegård,påbegyndtmedGravlundenfra1804
  OstenfeldtsGraviSortebrødreanlægget,1845-50

1900-årene  ØstreKirkegårdfra1951

KendtegravpladserogkirkegårdeiNæstved.

C
A

B

D

NyRidehus

Musikstalden

Fig. 1. Gravpladsen på Sandbjerget,
skitseretpågrundlagafbeskrivelser i
1888.A:Mindst treskeletter.B:Grav
medtreskeletter,detenemedhovedet
mellembenene.C:Enkeltgrav.D:Dob-
beltgravmedøstersøkar.



 LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum NæstvedMuseum LivogLevn17-2003  5

taget op. Hertil kommer et stort antal
grave,somkloak-ogledningsarbejdere
tidligerehavdefjernetudendokumen-
tation!
De døde omfattede såvel børn som
voksne, hvadmankan forventepå en
sognekirkegård. De fleste grave var
enkle uden gravgaver. Ofte har der
været tale om trækister, kun naglerne
ogeventueltkistehåndtageneertilbage.
Afdedødeerkunskeletterneskrafti-
gere knogler tilbage, eventuelt et par
nåle,somharholdtligklædetsammen.
Isjældnetilfældekanmanfindeandet
ogmere:f.eks.Ibsskaller,pilgrimsteg-
net, sombeviser, at dengravlagtehar
gennemført turen gennem Europa ad
pilgrimsruten  »Mælkevejen« til San-
tiago de Compostella i Spanien. Eller
søndredesigneter,somejerneharfået
medigraveneforathindreefterleven-
desmisbrug.

Tæt på kirken i tagdryppet og inde i
SøndreVorFrueKapelvedkirkenssyd-
side fandt vi middelalderlige, murede
grave,opbyggetafteglstenogforsynet
med tag af teglsten. Disse grave har
naturligvis rangeret højt i forhold til
de simple kistegrave, men skeletterne
liggerganskeanonymeudengravgaver,
såvikanhøjstfåindividernekøns-og
aldersbestemt.F.eks.fandtvienkvinde
i30’erne,somlåiensmuktmuretgrav
i SøndreVor Frue Kapel. I hjørnet af
kapelletfandtviendnuenmuretgrav,
mendenerefterladturørt,eftersomdet
muredelågvarintakt.

Blandtseneretidersprominentebegra-
velserkannævnesbilledskærerenAbel
SchrøderdenYngresgravfra1676,som
harliggetudenforvesttårnet.Påtårnet
sad tidligere den mindeplade, som nu
findes inde i kirken. Abel Schrøder
varganskevistorganistiSct.Mortens
Kirke, men da han boede i Ringsted-

gadenr.6,blevhannaturligvisbegra-
vetpåsinegenkirkegårdiSct.Peders
Sogn.

Sct.MortensKirke
Sct. Mortens Kirkegårds historie er
næsten ukendt, idet der kun er udført
en enkelt ganske lille arkæologisk
undersøgelse i fortovskanten syd for
kirken.Undersøgelsenviste,atfortovs-
kanten falder sammen med kirkegår-
densafgrænsningpådettested.
Sct.MortensKirkeerisineksisterende
udformningenunggotiskteglstensbyg-

ningfraslutningenaf1200-årene.Dette
rimerudmærketmed,atkirkennævnes
førstegangindirektei1280,hvorSct.
Pederkaldes»den størrekirke«, hvil-
ketforudsætterenmindrekirke,nemlig
Sct. Morten, og direkte i 1292. Det
har derfor været god latin at betragte
kirkensomenyngresognekirkeiNæs-
tved.Dettevildogsamtidigbetyde,at
man entenhar delt et større sogn i to
mindresogne-ellerharudvidetbyen
mod sydøst med en helt ny bydel i
1200-årene.
Men der er en anden mulighed. For
detførsteindgårderikirkensmurværk

Fig.2.Sct.PedersKirkegårdmarkeret
påkortfra1859.

Fig.3.Sct.PedersKirkeomkring1900,fotograferetafE.Arnholtz.Brolægningen
harbredtsigindoverdengamlekirkegårdnæstenhelttilkirkensmure.

Fig.4.Sct.MortensKirkemidti1900-årene,hergengivetefterStendersForlags
postkort.Dererstadigkirkegårdsprægomkringkirken.
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ganske meget byggemateriale i natur-
sten, granit og kalk. Det er naturligt
at se dette materiale som genbrug fra
en romansk naturstenskirke, opført i
1100-årene,førmangikovertildenye
teglsten. For det andet kan Bodilsfa-
miliens udtryk om Sct. Peders Kirke:
»kirkeniNæstved,somstårundervor
højhed«,tydesderhen,atderfaktiskvar
tokirkeriNæstvedi1135:Bodilsfami-
liensSct.PedersKirkeogdenanden,
nemligSct.MortensKirke.
Dermederdermulighedfor,atbegge
sognekirker går tilbage til tiden før
1135.Kunarkæologiskeundersøgelser
ognaturvidenskabeligedateringerkan
afklaredissespørgsmål.

KirkegårdenomkringSct.Mortenhar
målt ca. 60 m i længden og 20-45 m
påtværs.Flademålethardermedværet
ca.2.100m2ellerca.dethalveafSct.
PedersKirkegård.

Eftersomderendnuikkeharværetfore-
taget størrearkæologiskeudgravninger
i denne sognekirkegård, er det for tid-
ligtatudtalesigomkarakterenafbegra-
velserne, men der kan ventes en bred
sammensætning af begravelser af børn
somvoksne,fattigsomrig.Kirkegården
liggeridagunderbrolægningoggræs.


SkovklosterogHerlufsholm
I den nordvestlige udkant af det
moderneNæstvedfinderviHerlufsholm
GodsogSkole.Herlufsholmbyggerpå
detmiddelalderligeSkovklostersoprin-
deligebygninger,herunderogsåbene-
diktinernesstoreklosterkirke.Næstved
Sct.PedersKloster,senerekaldetSkov-
kloster, er stiftet 29. november 1135,
ogdereralmuliggrundtilattro,atde
førstemunkeumiddelbartbegyndteat
ryddebyggegrundeniskovenogpåbe-
gyndebyggerietafdennyeklosterkirke.

En forestilling om, at munkesamfun-
det ligeefter1135skullehavebygget
et kloster inde midt i Næstved i for-
bindelse med Sct. Peders Sognekirke,
savner hold i virkeligheden. Tværti-
modtyderaltpå,atmunkenehar lagt
ud med to sideløbende byggeprojek-
ter:ennyklosterkirkeiskoventileget
brugogenombygningafBodilsfami-
liens sognekirke i byen. De to kirker
blev opført efter samme hovedgrund-
plan:somenkeltskibedekorskirkermed
apsider vedkorog tværskibsarme, og
deblevopførtisammehovedmål.

Omkringklosterkirken,iklostergården
og i selve klosterkirken anlagde man
begravelser på normal middelalderlig
vis. Et nyt kirkegårdsafsnit vest for
klosterbygningerneblev taget i brug i
1509.Klosterkirkegårdenvaribrugop
til reformationen og helt til 1560, da
klosterkirkenblevnysognekirkeforde
to gamle kirkesogne Ladby ogVrids-
løse. Klosterkirkegården blev anvendt
også efter reformationen og den nye
sogneordning i et vist omfang, men
beboerne i Ladby og Vridsløse fore-
trak at blive begravet på deres egne
kirkegårde, bl.a. fordi det var gratis,

medensderskullebetalesforgravsteder
påklosterkirkegården.Beggedegamle
landsbykirkegårdevarderforibrugop
i 1800-årene. Klosterkirkegården blev
lagtudtilskolegårdogermarkeretsom
sådanpåResensprospektfra1675.

Dengamlekirkegårdomkringkloster-
kirken gik ganske vist ud af brug,
mengravenegiversigendnutilkende
gennem knoglefund, når ledninger
gravesnedgennemkirkegårdsarealet.

NæstvedGråbrødrekloster
Omkring 1240 ankom franciskanerne
ellergråbrødrenetilNæstved,hvorde
etableredesigpåengrundmidtibyen,
hvor nu Axeltorv breder sig. Senest
omkring 1270 stod kirken færdig, og
kirkegården kan altså dateres til ca.
1250.Denvaribrugtilreformationen,
hvor klostret blev lukket. Siden blev
klostretrevetned,ogkirketomtenmed
omgivendekirkegårdblevudlagttilnyt
torvforbyen.Dettesketeca.1550.

Gråbrødreneskirkegulvvaryndetsom
begravelsesplads, især for rige folk.
Gråbrødreneskirkegårdvarnemligikke

Fig.6.Skovklosterskirkegård,lagtindpåkortoverHerlufsholm1804.Kirkegår-
denblevskolegård!KortetgengivetefterTolstrup1965s.241.

Fig. 5. Sct Mortens Kirkes kirkegård,
markeretomtrentligtpåkortfra1859.

KIRKEGÅRD
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sognekirkegård, ogderfor kostededet
særligtatblivebegravether.Mengrå-
brødrenesstærkekontaktertildethin-
sidigevaretgodtargumentforatofre
nogetsærligtpågravstedet.Isærkirke-
gulvetforanhovedaltretogsidealtrene
gavrumforriddere,noglebegravetmed
deresdrabeligetohåndssværdliggende
påkistelåget.Signeterikisternefortæl-

ler om de døde, fx marsk Niels Hak,
somdødeomkring1300.

Mangeafgraveneblevhastigtudgra-
vet i 1957, da kirken og kirkegården
blev fjernet for at give plads til et
underjordisk parkeringsanlæg. Knog-
lerne blev genbegravet på Østre Kir-
kegård.

Viharenspændendeoplysningomgrå-
brødrenessærligekulturomkringknog-
lernefraældrebegravelser.I1744hører
vi om en erindring fra slutningen af
1600-årene,hvormanvedsydsidenaf
kirkegården under nuværende bebyg-
gelse fandt en muret hvælving fyldt
medknogler.Medandreordetossua-
rium eller et benhus. Normalt samler
graverenknoglerfraældrebegravelser
sammenoglæggerdemnedvedsiden
afkisteniennybegravelse.Mengrå-
brødreoverheleEuropaharforvaneat
samlesådanneældreknoglerisærlige
benhuse.SåledesogsåiNæstved.

NæstvedSortebrødrekloster
Under græsset i den nuværende park
Sortebrødreanlægget eller Ostenfeldts-
parkenliggerfundamentsgrøfterneogde
sidsteruinerafdominikanerneskloster,
somerstiftetmidti1200-årene.Sand-
synligvisspilleråret1266enrollesom
året,hvorpavestolengodkenderopførel-
senafdominikanernesklosterkirke,viet
tilGudsModer,MariaellerVorFrue.

Kirken dannede nordfløj i det omfat-
tende klosteranlæg og var oprindelig

Fig.7.Gråbrødreklostretskirkegård,nuAxeltorv.

KIRKEGÅRD

TORVESTRÆDE

RAMSHERRED

20 m  0

Fig. 8. Fra udgravningen af Næstved
Gråbrødreklosteri1957.
FotografChr.H.Petersen

Fig. 9. Gravsten fra Sortebrødreklo-
strets kirke over Niels Gyldenstjerne,
vedReformationenoverførttilRingsted
Sct.BendtsKirke.
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opført som en traditionel enskibet byg-
ningmedjævnbredtkorogskib.Senere
blevskibetudvidetmedetnordreside-
skib.

Sortebrødrenes begravelser findes i
kirken, i kirkegården nord og øst for
kirken, i klostergården og i korsgan-
genomkringdenne.Etbegrænsetantal
grave er påvist arkæologisk og doku-
menteret,hvoreftergraveneerdækket
til igen. En enkelt af gravene i klo-
stergårdenerbeskrevetilitteraturenpå
grundafspændendetekstilfund.

Forunderligt er det, at to af gravste-
nenefraSortebrødrenesKirkeerbeva-
ret,selvomkirkenblevrevetnedefter
Reformationen. Den ene gravsten er
bevaretiSct.PedersKirke,denandeni
Sct.BendtsKirkeiRingsted.Entredje
gravsten,somendnui1800-årenefand-
tes i Gunderslev Kirke, kendes fra en
aftegning.Forklaringenmåsøges i,at
de respektive familier har sikret ste-
nene,dakirkenvartruetafnedrivning.

Sct.JørgensKirkegårdiAaderup
Sct.JørgensgårdeniAaderup,somvar
hospital for mennesker, ramt af lepra
eller spedalskhed, nævnes allerede i
1261 og er altså ældre end dette år.
Hospitaletfungeredefremtilca.1542,
dadetblevlukketsammenmedlandets
øvrige Sct. Jørgensgårde. Årsagen til
lukningernevarangiveligt,atspedalsk-
hedenipraksisvarforsvundet.

Sct. Jørgensgårdens kirkegård blev
undersøgt ved en række kampagner i
årene 1948-68. Vilhelm Møller Chri-
stensen fandt ved disse udgravninger
de knogleforandringer, som siden har
væretanvendttilatdiagnosticerelepra
påsåtidligtstadiumsommuligt.

Kirkegådenharliggetrundtomkapel-
bygningen, som igen har ligget i et
hjørneafSct.Jørgensgården.Heleden
storegårdharstraktsigfrabygaden i
Aaderupogned tilSusåen, ogkirken
medkirkegårdenharaltsåliggeopmod
bygaden. Der er ikke fundet spor af
gårdensøvrigebygninger,somformo-
dentligharværetopførtibindingsværk
påsyldsten.Sådannebygningerharen
tendenstilatforsvindehelt.

Fig. 11. Begravelser ved Sct. Jørgens
KapeliÅderup,del.PBH1980.

10m0

Fig. 10. Den omtrentlige udstrækning
afSortebrødreklostretskirkegård.

KIRKEGÅRD

20 m  0
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Som vanligt har kirkerummet også
væretanvendttilbegravelser,ogmange
afbegravelsernehervarmuredegrave.
Påkirkegårdenvardefornemsteplad-
seritagdryppet,oghererderfundet
en række grave mellem stræbepil-
lerne.

Ogsåpådennekirkegårderder-sompå
Helligåndshusetskirkegård-fundetto
skeletter,gravlagtmedhovedetiøst.

KrigergravenpåSandbjerget
På toppen af Sandbjerget fandt Næs-
tved Museum i 1994 en helt speciel
grav,enmassegravmedca.60skelet-
ter, som tydeligvis havde været udsat
for krigerisk aktivitet. C14-dateringer
afgravensknoglerantyderendatering
tilåreneomkring1300.

Skeletternelåienca.15m2storgrube,
hultertilbulterhenkastetmellemhver-
andreitilfældigestillinger.Ligenehar
væretstrippetforudstyrogmåskeogså
klæder. Kun et par remspænder og et
parnittervidneromdragtstykker.
Krigergraven skal forstås ud fra sin
egenkatolsketid.Detertydeligvissejr-
herrer, der her har skaffet sig af med
enslagenfjende.Havdevennerbegra-
vet dedøde, vardebegravet i indviet
jordpåkirkegårde.Krigergravenligger
iuindvietjordikantenafdettidligere
omtaltegravfeltfrayngrejernalderog
vikingetid, med andre ord »i høj og
hedenskjord«.Deterderfortænkeligt,
at der er tale om angribere, som er
nedlagt afNæstveds forsvar.Enplau-
sibel tolkning kunne være, at der er
tale om et kontingent fredløse, der i
åreneomkring1290harforsøgtatind-
tageogplyndreden rigebyNæstved,
ganskesommanpådetiderindtogog
afbrændte byer som Helsingør, Skæl-
skør,NykøbingogStubbekøbing,men
harmødtderesovermændher.Defaldne
blevkørtgennembyenoggravetnedpå
Sandbjerget.Derhar væretfleremas-
segravepågravfeltet.Såledeskendervi
tilyderligereenmassegrav,påtruffet i
nærheden i 1888. Muligvis stammede
denfrasammetid.

RetterstedetiAmtmandensHave
Undermaskinudgravningtiludvidelsen
afMunkeboPlejehjemi1985fjernede

man et stort antal begravelser af spe-
cielkarakter.Førstsentiforløbetblev
museet adviseret, daderkunvar seks
skeletter tilbage, som kunne udgraves
arkæologiskforsvarligt.

Toafgravene,deneneoppepåbakken,
den anden nede ved Farimagsvej, var
enkeltmandsbegravelser. Begge grave,
som er dateret til ca. 1300, rummede
skeletterframennesker,somvarhals-
hugget-formodentligmedsværd-med
henholdsvis5og6hug.Bemærkelses-
værdigterdet,atbeggeherrervargrav-
lagt tilnærmelsesvispånormalkristen
vismeddet løsehoved ivestog fød-
derneiøst.Sandsynligvisharfamilieni
dissetilfældefåetlovtilatbegraveden
henrettede,ogdeharindrettetgravene
således,atdemindedemestmuligtom
normalegrave.Mengraveneeranlagt
i uindviet jord, og derfor er de døde
dømttilfortabelse!

Defireøvrige skeletter lå samlet i en
fællesgrubevedFarimagsvej.Nederst
lå enkvindepåca.30år,halshugget.
Ovenpåhendeyderligeretreskeletter
efter halshuggede mænd, hvoraf i det
mindste én må være halshugget med
økse på blok. Ellers er det vanskeligt
at forstå, hvordan en halshvirvel kan
værekløvettværsigennem.Formodent-

C
A

B

E

D

F

NyRidehus

Musikstalden

Fig.12.Krigergraven(F)ogentilsva-
rendemassegrav(E)fundeti1888ligger
beggeindenforrammerneafdenvikin-
getidigegravpladspåSandbjerget.

Fig.13.AnneBlochunderafdækningafkrigergravenidecember1994.

Fig.14.Retterstedet.Ungmand,henret-
tet i 1300-årene - bødlenhuggede seks
gange,førhovedetvarskiltfrakroppen.
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lig er de fire halshugget indenfor en
kortårrækkeogkuletnedidenfælles
grubeénforén,hvergangmedlidtjord
over.

Fælles for alle seks halshuggede er
imidlertid,atdeerbegravetsomsam-
menhængendekroppemedhovedettæt
på kroppen. Her er altså ikke tegn på
anvendelseafhjulogstejle,hvorliget
i parteret stand lå længe og blev ske-
letteretpåethjul,medenshovedetvar
spiddetpåenpælvedsidenaf.Tvært
imodtyderaltpå,atvorehalshuggede
erbegravetumiddelbartefterhenrettel-
sen.

En del løse knogler fra fundet vidner
om,atvikunfikundersøgtenbrøkdelaf
dehenrettede.Defåundersøgteskelet-
terviserosimidlertid,atvimåopfatte
lokaliteten som Næstveds rettersted i
høj-ogsenmiddelalderen.
Måske er det vigtigt, at vi kun har
fundet halshuggede skeletter. Da vi i
1700-årene igen møder et rettersted i
Næstved, er der tale om galgen ved
Vordingborgvej på Galgemarken, nu
arealerneomkringGallemarksvej,men
dennelokaliteterdesværrealdrigunder-
søgtarkæologisk.Derforvedvistrengt
tagetikke,omderertaleomentidsmæs-
sig forskel mellem de to rettersteder:
i middelalderen nord for Sandbjerget,
senere syd for Sandbjerget - eller om
derertaleomenfunktionsforskel:hals-
hugning nord for Sandbjerget, hæng-
ningsydforSandbjerget.

Det er i denne forbindelse vigtigt at
erindre om galgens påståede præven-
tivevirkning.Endelafdehængtefik
lov til at hænge i galgen, indtil krop-
penfaldtfrahinanden.Denneskik,som
snarere forråedefolkendafholdtdem
fra kriminalitet, har kunmening, hvis
galgen stårvedalfarvejogkan ses af
mange. På nordsiden af Sandbjerget
ville galgen ikke blive set af mange.
Oppe på Sandbjergets top ved Præst-
øvej stod der senest fra ca. 1500 en
vindmølle,såhervardernæppeplads
til galgen. Men nede på arealerne
mellem Gallemarksbækken (Rønne-
bækkens gamle løb langs Sandbjerget
mod Susåen, nu rørlagt) og vejen til
Aaderup,AppenæsogVordingborgstod
galgenfuldtsynligfravejen.

HelligåndshusetsKirkegård
Helligåndshusetskirkegård - eller ret-
tere kirkegårde - ligger syd for Hel-
ligåndshusetud tilRingstedgade.Den
ældste kirkegård er anlagt ca. 1390
omkringinstitutionensførstekirke,hvis

fundamenternuliggerunderMuseums-
haven.Graveneidenældstekirkegård
fulgtekirkensorientering,somvartil-
nærmetvest-øst.Denældstekirkegård
varibrugtilbegyndelsenaf1500-årene,
hvordenældstekirkeblevrevetned.

Enhidtidigboderækkelangskirkegår-
dens nordside blev nu inddraget og
ombygget, og en ny Vor Frue Kirke
blev indrettet i husets vestende. Her-
efter kanman tale omden andenkir-
kegård, idet gravene fra nu af fulgte
orienteringenafdetendnuståendeHel-
ligåndshus,somliggermereinordvest-
sydøstligretning.

Helligåndshusets kirkegård var først
og fremmest møntet på Helligånds-
husets indbyggere: gamle fattige og
hittebørn. Efter reformationen bliver
Helliggejst til kommunalt sygehus,
seneretilfattiggård.Deydmygefunk-
tioner påvirker kirkegården og gra-
vene,somtydeligvisharværetanvendt
til affaldsdeponering af de omkring-
liggende ejendomme. Der er ganske
enkelt et væsentligt større indhold i
gravene her af uvedkommende sager
sompotteskår,kødbenogandetaffald,
enddetertilfældetisognekirkegården
vedSct.PedersKirke.

Et stort antal grave blev undersøgt i
1982,ogsidenerskeletterneblevetana-
lyseretaffysiskeantropologer.Allerede
underudgravningenvardet imidlertid
klart, at der her lå mange mennesker,
som havde været nedbrudt af forskel-
lige sygdomme i levende live. Endnu
huskerdeinvolveredearkæologertyde-
ligt det skelet, hvis nederste tredjedel
af rygsøjlenvarvokset sammen tilen
enkeltlangogbuetknogle!
Enenkeltgravpåkaldtesigsærliginte-
resse, idetdenvar anlagtvinkelretpå
alle andre. Den gravlagte, som var
begravetihøjmiddelalderen(derlåen
møntfraErikKlippingigraven),låtæt
på Ringstedgade med fødderne i syd.
Hovedendenmodnord er ikkeudgra-
vet.Forklaringpådenaparteplacering
mangler!

Kristne grave er normalt kendetegnet
ved, at den døde begraves med hove-
detivest,såledesatvedkommendekan
rejse sig over ende på dommens dag
og se mod øst, mod Kristus, der skal
dømmelevendeogdøde.

På Helligåndshusets kirkegård fandt
manblandtmasserafnormalegraveto,
hvisskeletterlåmedhovedetiøst!Der
kan-ogdeterdenmaliciøsetolkning

Fig.14.Helligåndshusetskirkegårdunderudgravningi1982.
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-være taleombevidstfordrejningfor
atforholdedeafdødemulighedenforat
opnåfrelsenpådommensdag.Mender
kanogsåværetaleomulykkeligefejlta-
gelserpågrundafenkle,rektangulære
kister, hvis hovedende ikke har været
tilstrækkelig afmærket. Har sådan en
kisteværetvendtetpargange,kandet
være vanskeligt at huske, hvad der er
deneneogdenandenende!

Helligåndshusets kirkegård var i brug
helt op til 1804, da den blev lukket
sammenmedkirken.Kirkenshvælvin-
gertruedemedatstyrtened,ogderfor
lukkedemankirken,brødhvælvingerne
ned, lagdeetbjælkelag indog indret-
tedehelehusetsomfattiggård.Begra-

velserne blev herefter foretaget i Sct.
PedersKirkegård.

SkeletteriRingstedgade3?
VedholdenderygteriNæstvedfortæller,
atdertidligereerfundetmenneskeske-
letter ved gravearbejder i Nellemanns
Gård,ejendommenRingstedgade3.Vi
vedikke,omderkanværetaleomen
gammel(næppesandsynlig)udvidelse
af Helligåndshusets Kirkegård på den
andensideafRingstedgade,omsenere
udrømmede skeletter fra denne kirke-
gårdelleromenkirkegårdomkringen
ukendt kirke.Ved lejlighed bør sagen
undersøges gennem arkæologiske
undersøgelser på ejendommen, så vi

kan få syn for sagn. Men sagen er
mystisk, vi har ingen oplysninger om
kirkeriNæstved,somikkeerlokalise-
ret.

HerlufsholmKirkegård
KirkegårdsforholdenevedHerlufsholm
Kirkevarikketilfredsstillende,ogenny
kirkegård ude i Kalkovnsskoven nord
forHerlufsholmblevtagetibrugi1804,
iførsteomgangsomgravlundforHer-
lufsholm.I1811tegnermanimidlertid
enstorudvidelseøstognordforGrav-
lunden,somdogførstblevtagetibrug
langtsenere,såledesatderblevpladstil
allebeboerneidetstoresogn.Hvergård
i landsbyerne Guderup, Ladby, Vrids-
løse,Øverup,HolstedogLilleNæstved
fiksinegenparcel,oghusmændenefra
hver landsby fik eget areal nedenfor
gårdmændenes parceller. Alle på rette
plads,ogsåefterdøden!
Og alligevel fortsatte man med at
begravepådegamlelandsbykirkegårde
mangeårendnu.Gravlundenogkirke-
gårdenerfortsataktivsombegravelses-
pladsforherlovianereogHerlufsholm
Sogn.


GamleKirkegårdvedPræstøvej
I 1821 blev der givet tilladelse til, at
købstæderne erhvervede arealer uden
forbyernemedhenblikpåatanlægge
assistenskirkegårde eller hjælpekirke-
gårde,derskulletagebegravelsespres-
set fra de tæt udnyttede kirkegårde
omkring de gamle sognekirker inde i
byerne.INæstvedkøbtemanjorduden
for Østerport ved sydsiden af Præstø-
vej.Manhavdesåetproblem,nemligat
findeetparvelanseteborgere,derville
åbneballetvedatladesigbegravesom
de første på den nye kirkegård uden
forbyen.Det lykkedes i februar1821
atformådeefterladteatladehenholds-
visPosseltogTissottfrahversitsogn
begravesomdeførste.Detopionerers
gravsten er for længst gået tabt, men
senere er der udformet en mindesten
forhverafd’herrer,ogdissemindesten
liggernuligeindenforportenindmod
byen.

Assistenskirkegården,somogsåkaldes
GamleKirkegårdogVestreKirkegård,
blev udvidet i flere omgange, og kir-
kegårdenshistoriebør idethele taget
fortællesidetaljervedpassendelejlig-

Fig.15.HerlufsholmKirkegårdbestår
afGravlundenfra1804idensydvestre
delafkirkegårdenogresten fra1811.
HergengivetefterTolstrup1985s.108.
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hed, idet kirkegården rummer megen
lokalhistorie.Herliggerenlangrække
prominente Næstved-borgere sammen

medalmindeligtgodtfolksometfælles
mindesmærkeoverbyenshistorieide
sidste200år.Nævnermanén,børman

retfærdigvis nævne mange, og derfor
ladervivære.Menkirkegårdenerfuld
afsmukke,specielleogspændendemin-
desmærker,ogenslentreturpågræsset
underdehøjetræerogblandtgravste-
neneerenturibyenshistorie.

I1933indviedemanpåGamleKirke-
gårdkapelogkrematoriummedcolum-
barium, tegnet af arkitekt Johannes
Tidemand-Dal (1882-1961). Dermed
varderskabtmulighedforatladebisæt-
telser foregå direkte herfra, hvis man
ikkeønskedeatbenyttesognekirkerne.

Islutningenaf1980’ernekomlovenom
registreringafbevaringsværdigegrav-
minder,ogmuseetudførtesammenmed
kirkegårdskontoret en forsøgsregistre-
ringafgravminderher.Heldigvisviste
det sig, at presset på de gamle kirke-
gårdeikkeblevsåhårdtsomventet,så
derforharfleregravsteder,enddettid-
ligerevarventet,kunnethenliggeifred
ogro.

OstenfeldtsGrav
IhjørnetafSortebrødreanlæggetligger
malermesterChristianOstenfeldtsgrav.
Ostenfeldt døde i 1818, efter at han i
1802 havde stiftet Den Ostenfeldtske

N

PRÆSTØVEJ

1821

1871

1896

1919

1935

0 100m

Fig.16.Assistenskirkegården,nuGamleKirkegård,vedPræstøvejeranlagt1821
udenforbyportenogudvidetmedsenereetaper.Kapelleteropført1933.Gengivet
efterSepstrup1999,s.21.

Fig.17.FotografLøvstrømsFamiliegravsted,GamleKirkegård1936.Ukendtfotograf.
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StiftelseiSæbyogi1816havdeændret
hjemstedet for stiftelsen til Næstved.
Bestyrelsenkøbte i1823Sortebrødre-
gård for at omdanne denne herregård
tildenplanlagtestiftelsefor»12enker
efter hæderlige borgere, præster eller
embedsmænd i Næstved«. Stiftelsen
blev bygget i 1840, hvor herregården
hidtil havde stået, og i slutningen af
1840’erneblevOstenfeldtsjordiskelev-
ninger overført fra den i mellemtiden
lukkedeSct.PedersKirkegårdtildenny
gravihjørnetafSortebrødreanlægget.
Overgravenbyggedemanengravhøj,
somendeligblevkronetmeden stele
af sandsten. Dette romantiske anlæg
under den lutheranske kirke er altså
anlagt inden for rammerneaf enned-
lagtkatolskklosterkirkegård!

ØstreKirkegård
Nøjagtigdesammeovervejelsersomi
1821varomkring1950anledningtil,at

ØstreKirkegårdmedØstreKapelblev
anlagt i 1951øst for byen somenny
assistenskirkegård. Der var som led i
Næstvedsudviklingsomstorbyblevet
for stort pres på Gamle Kirkegård og
HerlufsholmKirkegård,såderforkøbte
manetstortarealpådenøstvendteskrå-
ningnedmoddentidligeresøvedRøn-
nebæksholmforheratindretteennyog
modernekirkegårdmedpladstilsåvel
begravelsersomurner.

Østre Kirkegård er anlagt på så store
arealer, at der skulle være plads til
begravelserimange,mangeår.Samtidig
erkirkegårdenanlagt,sådenersikret
fritudsyntilRønnebæksholm.Dervil
næppenogensindeblivebyggetmellem
kirkegårdenogRønnebæksholm.

Interessanterdet,atderpådetseneste
harværetplaneromatindretteetsær-
ligtafsnit formuslimersometudtryk

fordetmultietniskesamfund,somDan-
marks ervedatudvikle sig til i disse
år.

I den forbindelse er det værd at
bemærke, at det jødiske samfund i
Næstvedaldrigharfundetanledningtil
atindretteenmosaiskkirkegårdiNæs-
tved.Manharklaretsigmedkirkegår-
deniKøbenhavn.

Vi har nu gennemgået en lang række
gravpladserogkirkegårdeidetlandom-
råde, som nu dækkes af Næstved By.
Nogle er ældre end byen, medens de
flestehængernøjesammenmedbyens
egen historie. Der er hedenske grave,
katolskegrave,protestantiskegraveog
muslimske grave. Alle grave rummer
mennesker, som har levet deres liv i
Næstvedellerpåandenmådehaft til-
knytningtilbyen.

Fig.18.OstensfeldtsGraviSortebrødreanlæggetvedSlagkildevej1896.Foto:CharlesLøvstrøm.
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PåenlillebakketopretøstforLadby
- godt 2 km nordvest for Herlufs-

holm - ligger ruinen af Ladby Kirke
(fig. 1-2). Kirken har siden sin ned-
læggelsesomsognekirkei1560været
igennem en lang nedbrydningsproces,
mensamtidigharkirkegårdenomkring
den været i brug helt frem til 1861.
Gennem tiden har der derfor været
foretagetvedligeholdelsesarbejderaf

forskelligkarakterpåruinen.Gennem
de nye udgravninger samt ved for-
nyedekildestudiererdetlykkedesat
kommetilenbedreforståelseafkir-
kens historie, som det vil fremgå af
detfølgende.

LadbyliggervedSusåennoglekilome-
ternordforNæstved.Dentraditionelle
forklaringpånavneter,atderertaleom

en sammensætning af olddansk lath-,
derbetyderladeplads(afnorrønthlad-,
nogetopstablet)og-by.Entilsvarende
tolkning foreligger forLadbypåFyn.
Imidlertid bør man her ved Næstved
betænketerrænetomkringSusåen,som
bevirker, at Susåens bred ved Ladby
ligger ca. 3 m over havets overflade.
Derforharmanikkekunnetsejledirekte
frahavetindtilLadby,førmanetable-
redesluseanlægvedNæstvedogHer-
lufsholmibegyndelsenaf1800-årene!

Forklaringenpånavnetskalderforfor-
mentlig søges andetsteds. I Næstved-
kalendarietnævnesLadbysåledesmed
såforskelligestavemådersomLathbü,
LaadhbyogLadby(2).Hvilkenafdisse
stavemåder,derertættestpådenoprin-
delige,oghvaddenoprindeligebetyd-
ningderforharværet,vedviimidlertid
ikkeidag.

Der er aldrig foretaget større udgrav-
ningervedLadby,menetgravfundfra
1825afenriggravfrayngreromersk
jernaldermedtofiblerellersmykkenåle
af guld med indfattede sten (i øvrigt
meget ligfiblernefraÅrslevgravenpå
Fyn,derkandaterestilsidstehalvdelaf

LadbyKirkeerdeneneaftreødekirkeriNæstvedMuseumsarbejdsområde.
ØdekirkeniBøgesøblevudgravetforetparårsidensomomtaltiLivogLevn
16ogersidenmarkeretmedjordvolde,medensenhårdttiltrængtrestaurering
afVridsløseKirkeforhåbentligvilbliveudførtidekommendeår.

ForeløbigerLadbyKirkeblevetudvalgtsométaf80monumenteriDan-
mark,dervilbliverestaureretafNationalmuseet.Påbaggrundafdenfore-
stående restaurering blev der udtrykt ønske fra både Nationalmuseet og
Næstved Museum om, at der kunne foretages en forudgående arkæolo-
giskundersøgelseaf tomten.Kulturarvsstyrelsengav tilladelse til denne
undersøgelseiforåret2003.Udgravningenblevgennemførtiaugust2003
i samarbejdemellemNæstvedMuseumogKøbenhavnsUniversitet, idet
udgravningensamtidigfungeredesomuddannelsesgravningfortostude-
rende(1).

SørenSkriverTillisch

LadbyKirke
-fraruintilmonument

CopyrightKort-ogMatrikelstyrelsen(G.11-97)

Fig. 2. Ladby Kirketomt set fra syd-
vest.
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300-årenee.0(4)),jernringeogglasper-
ler, ligesom et løsfund af et romersk
drikkebæger af glas, gjort ved mark-
vandring i 2001 (fig. 3), viser stedlig
aktivitetlængefør,viførsteganghører
omLadbyiSkovklostersgrundlæggel-
sesbrevaf1135(3).

Bemærkelsesværdigt er det, at både
gravenogglasbægreterfundetvedden
samme grusgrav 3-400 m nordøst for
kirketomten.Harderengangliggeten
størregravpladsher?

Ladby er en typisk fortelandsby. På
forten, dvs. den fælles, åbne plads i
byen,harmanimodernetiditerrænet
villetindlæseetvoldsted,mendefåtal-
lige iagttagelser, som er gjort i for-
bindelse med kloakering og dræning
i området, har været resultatløse. Der
erformentligtaleomnaturligeterræn-
forhold,derpåoverfladenkanligneet
menneskeskabtfæstningsværk(5).

En nyere udgravning i den østlige
udkant af landsbyen nær kirketomten
frembragte enkelte stolpehuller samt
fragmenter af en grøft og bunden af
engrube,mendesværreikkedaterbart
materiale. Det overliggende kulturlag
antyder,atderertaleomseneforhisto-
riskeellermiddelalderligefund(6).

Ladbyimiddelalderen
Ladby træder som nævnt første gang
ind i historien ved grundlæggelsen af
NæstvedSct.PedersKloster, iefterti-
den bedre kendt som Skovkloster, nu
Herlufsholm. I stiftelsesbrevet af 29.
november1135(bevaretikopifra1245)
ser vi, at stormanden Peder Bodilsen
gavsingårdiLadbyogBukkeruptildet
nyoprettedekloster,menshansmoder
BodilgavgårdeiStoreNæstved,halv-
delenafLilleNæstvedsamtLadbyOre
ogTorp(7).

Placeringen af Ladby og Næstved
kender vi. Men hvor har Ladby Ore,
Bukkerup og Torp ligget? Ladby Ore
er Ladbys overdrev og umiddelbart
det mest logiske sted at placere det
nygrundlagte kloster. Det har ganske
vistværetantydet,atBukkerupkunne
være navnet på en gård eller landsby,
dergavpladstilklostret(8),menderer
ikkemegenmeningiatvælgeennyklo-
stergrundpåbekostningafenindtægts-
givende gård eller landsby. Bukkerup
skal derfor snarere søges i nærheden
afdetnuværendeLadby-måskesom
enudflytterlandsbyfradenne.Stednav-
neneTorpehøjogTorpemarknærHer-
lufsholmidetnuværendeskovområde
Frihedenkanmåskeantydedenoprin-
delige beliggenhed af Bukkerup eller
Torp.MedmindreTorperGrims-torp
ellerGrimstrup(9)vedLilleNæstved!

Ladbynævnesfleresteder imiddelal-
derligekilder,fxiKongValdemarsJor-
debog,dererdateret tilca.1230med
enkelte oplysninger fra slutningen af
1100-årene(10),ogiRoskildebispens
Jordebog,dererskrevetca.1370,men
somkanrummeoplysninger,dergårså
langttilbagesomtil1294(11).

LadbynævnesendvidereiAbbedJeips
Regnskaberfraårene1467-1481,også
kendt som Skovklosterregnskaberne
(12). Disse regnskaber giver et godt
indblikibøndernesproduktioniLadby
i de pågældende år. Vi kan se, at de
dyrkerbyg,rugoghavre,ogdeholder
husdyrsomgæsoghøns,kvægogfår.

Kirken i Ladby nævnes første gang
i et gavebrev, sandsynligvis fra tiden
omkring 1200, givet af en Roskilde-
bispvednavnPeder.Hangiveretkapel
(»capellam«) i Ladby til Skovkloster
»in perpetua donatione« (til evig arv
og eje) mod, at Skovkloster hver dag
afholder en messe for jomfru Maria,
hvorunderdersamlespengeindtilRos-
kilde-bispen(13).Giverenvarantage-
lig enten Peder Sunesøn (1191-1214)
ellerPederJacobsen(1215-1225).

Ordet»capella«kandækkeoverenten
etkapelienstørrekirkeellerenselv-
stændigkapelbygning.ILadbyvarder
altsåetkapelellerenkirkemedetkapel
på det tidspunkt, da det omtalte brev
udformesmellem1191og1225,hvilket
rimer udmærket med, at Ladby Kirke
er bygget af natursten som så mange
andrekirkerfra1100-årene(14).

I 1292 nævnes Ladby Kirke i Gyde
Skjalmsdatterstestamenteaf4.marts,hvori
hunskænkerénmarktilkirken(15).

I Næstved-kalendariet, som er påbe-
gyndt i 1200-årene, nævnes der flere
gangepersonerfraLadby,bl.a.topræ-
ster: Peder, der formentlig levede i
1200-årene og synes at have haft for-
bindelse til Hvide-slægten, og Ingvar,
der sandsynligvis levede i 1300-årene
(16).

Desuden nævnes Ladby flere gange i
Liber Donationum eller Skovklosters
Gavebogvedrørendemindretvistermed
de omliggende landsbyer (17). Af
samme kilde fremgår det også, at der
varetSct.Andreas-gildeiLadby(18).

LadbyunderHerlufsholm
Ladbysynesgenereltathavenydtgodt
afgodsomlægningeni1559/60iforbin-
delsemedetableringenafHerlufsholm.
Derblevbyggetnyegårdeilandsbyen
kortefteromlægningen(19).Ladbyvar
såledesi16-og1700-årenedennæst-
største landsby under godset Herlufs-
holm, kun overgået af Lille Næstved
(20).Vækstenkanskyldesendelind-
vandringafbønderudefrapågrundaf
godsetsgodery.I1696varsåledes50
udaf135personerfødtudenforgodset,
ogblandtbøndernetaltesbådeskåninge
ogjyder(21).

LadbyKirkeblev,ligesomnabokirkeni
Vridsløse,nedlagtvedkongeligtbrevaf
8.juli1560oglagtindunderdetnyop-
rettedeHerlufsholmSogn(22),somfra
daafbenyttedeSkovklostersgamleklo-
sterkirkesomsognekirke.
Enmedvirkendeårsagtilsammenlæg-
ningen var, at de to middelalderlige
landsbykirkerstilliggendervarforsmå.
Vridsløseomfattedekunenhalvtønde
hartkorn,Ladbysletingen.
Detokirkerhavdei1560ikkereside-
rendepræster.Det sidstebehøverdog
ikkebetyde såmeget.Til sammenlig-
ningtjener,atdemiddelalderligepræ-
ster i den nærliggende Rislev Kirke
siden»Arildstid«havdeboetvedStore
Bro iNæstved. INæstved-kalendariet
står både Peter og Ingvar ganske vist
opførtsom»sacerdosinLathby«(præst
iLadby),menfordidefungeredesom
præster ved Ladby Kirke, behøver de
ikkenødvendigvisathaveboetilands-
byen.
I både Ladby og Vridsløse fortsatte
anvendelsenafkirkegårdeneefterkir-
kernes nedlæggelse. Det var nemlig
gratis for de lokale at blive begravet
pådegamlekirkegårde,mensHerlufs-
holm krævede begravelsespenge for
gravsteder på kirkegården ved Her-
lufsholmKirke.Kirkegården iLadby
anvendtes jævnligt frem til 1861, og

Fig. 3. Fod af blågrønt romersk glas-
bæger(diameter2,8cm).
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atbefolkningeniLadbyogVridsløse
ikkevarudeltgladeforatliggeunder
Herlufsholmselvmangeårefterned-
læggelsen af kirkerne. Dette kan, ud
overderentpekuniæreårsager,hjælpe
tilatforklare,hvorformanholdtfasti
atbrugeegnekirkegårde.

Ruinen blev besigtiget af kunsthisto-
rikeren N. L. Høyen i 1825, og ved
denne lejlighed opmåltes kirkeruinen
(27).Deterud fraHøyensplan tyde-
ligt,atindgangsdørenesamtkorpartiet
var noget bedre bevaret på denne tid
endidag(fig.4).

densidstebegravelseblevgennemført
pådispensationi1905(23).

FraHerlufsholmsgodsregnskaberken-
derviendeltilLadbyKirkeshistorie
efter 1560. I 1650 blev således 2.500
tagsten fjernet fra kirken for at blive
anvendttilreparationerpåHerlufsholm.
Antalletaffjernedetagstensvarerefter
kirkensstørrelseatdømmetilsamtlige
stenpåtaget,hvilketkunnetydepå,at
kirkenstagharværetholdtnogenlunde
intaktideforløbe90år(24).

Efterfjernelsenaftagsteneneerkirke-
bygningenogkirkegårdengåetiforfald.
Ietbrevfra1691fortællersognepræ-
stenvedHerlufsholm,atkirkegårdene
iLadbyogVridsløsemere»lignergal-
gebanken end kirkegåden, og man på
disse steder både ikke uden frygt kan
gøre og høre prædiken, så og det er
hanslivsfortærelseogsygdomsårsag,
somderskalprædike«.Enoplagt sag
forArbejdstilsynet!Hanforeslårderfor,
at der anlægges en separat kirkegård
tilsognebørnenefradetogamlesogne
ved Herlufsholm, igen et tegn på, at
man havde problemer med at få folk
til atdragehelt tilHerlufsholm forat
stedederesdødetilhvile.Detteforslag
blevdog ikke tilnoget,ogbeboerne i
detolandsbyerfortsattemedatbenytte
deforfaldnekirkegårdeiendnuhalvan-
detårhundrede.

Man tog tilsyneladendekonsekvensen
afsituationeniLadbyi1701.Dablev
kirkens mure delvis nedbrudt for at
blivegenbrugtiennykapelbygningpå
de gamle fundamenter. Ved nedbryd-
ningen reddede man  5.000 hele og
1.500halvesten.I1737vardettekapel
åbenbartatteriruiner,fordetblevfor-
søgt restaureret af »bønderne vest for
åen«,mendetnæstevihørerer,at»det
endnuståendestykkemur«i1762fjer-
nesoganvendestilreparationerpåHer-
lufsholm.Kampestenene anvendtes til
trappetrin ved forpagterboligen og til
reparationafetstykkemurfraMunke-
længen (klosterbygningens østfløj) til
Nyhave(25).

Der findes en historie om kirkens
ødelæggelse, optegnet i 1857 af
lokalhistorikeren Franziska Carlsen
(1817-1876). Her tilskrives ødelæg-
gelsen»enHerre,somboedepaaAnt-
vorskov«. Denne mand ramtes nogle
år senere af  en frygtelig straf, idet
hanblevædtopaf»blålus«(26).En
lignendehistoriefindesomVridsløse
Kirkesnedbrydning,menherhenføres
gerningsmandendogtilHerlufsholm.
Detohistorierantyderomikkeandet,

Under Nationalmuseets herredsbe-
rejsninger besøgte Henry Petersen i
1891kirken,menofredekunganske
få linier på ruinen. Han anfører dog
den interessanteoplysning, at kirke-
gården i 1831 udvidedes med 1⁄2 td.
land(28).
Ruinenblevatteropmålt i1916-17af
K.V.BarfoedogC.A.JensenfraNati-
onalmuseet(fig.4).
Ladby Kirke blev fredlyst i 1921, og
beboerne i Ladby kan fortælle om en
renoveringafkirkegårdsdigeti1920’erne
og1930’erne.Stedeterblevetbrugtsom
legepladsafdelokalebørn,ligesomung-

Fig.4.GrundplanerafLadbyKirketomt(1:300).ØverstN.L.Høyensskitse fra
1825(m.plantegningafdetsøndreindgangsparti);derunderC.A.Jensensskit-
seopmåling1917og rentegningaf samme,gengivetmed tilføjelser iDanmarks
KirkervedC.G.Schultz1939.NederstopmålingafruinenvedT.Roland2003.
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dommenharbrugtanlæggeteftereksa-
menogkonfirmation(29).

Dearkæologiskeundersøgelser
Ruinen fremstod før undersøgelsen i
2003medstærktsammenskrednemure

(fig.5-6).Østmurenvarheltkollapset,
vestmurenvarsammenskredet,medens
deleafnord-ogsydmureneendnustod
i2-4skiftershøjde.
Det var før de arkæologiske undersø-
gelser tydeligt, at mange kampesten i
murene ikke lå på deres oprindelige

plads,ogatenstordelerendtikirke-
gårdsdiget, hvor man finder sten med
såvelhulkelsomkvaderflader.Efterdet
storeantalsten,somerbevaretiruinen
ogdiget,erdetrimeligtatformode,at
kirkenoprindeligharværetbyggethelt
ikampesten,mensuppleretmedkilde-
kalkellerfrådsten.

Vedenindledendeopmålingafruinen
vistekoretsigatmåleca.4,5x4,5m
iindremål,mensskibetmålerca.10,5
x6m(fig.6).Medetgrundmålpågodt
60 m2 bør skibet kunne have rummet
ca.120mennesker(30).

Undersøgelsestilladelsen omfattede
oprindeligtoudgravningsfelter.FeltA
skulleliggeikoretsnordvestligehjørne
og havde til formål at afdække fun-
damentetunderderetsammenskredne
mure.FeltBskullegåfrakirkensnord-
murnedoverkirkegårdentildigetmed
detformålatafdækkeeventuelleafgrav-
ninger eller terrasseringsarbejder. Det
blevimidlertidnødvendigtaftopogra-
fiskeårsageratdeledette felt i feltB
ogdetmodvestparallelforskudtefeltC
(fig.7).
Fraundersøgelsensbegyndelseblevder
lagtvægtpåat skabeoverblik,hvorfor
ruinenafrensedesforplantevækst.Kirken

Fig.5.Kirketomtenstilstandforudforrestaureringen2003.Densmallekoråbning
vistesigvedundersøgelserneatværeskabtinyeretidvedtilfældigopstablingaf
nedskredneblokke.

N
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Fig.6.GrundplanafLadbyKirketomt,
målt forud for restaureringen 2003
(1:125), del. T. Roland. Middelalder-
kirkensantagedemurforløbermarke-
retmedgråt.
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blevopmåltigrundplanogdetaljer(fig.
6og8).Underdettearbejdekonstatere-
desdet,atmurenevarstærktudskredne
somfølgeafrodvækstfrabl.a.syrener,
der havde muliggjort vandets indtræn-
gen med efterfølgende frostsprængnin-
gertilfølge.Detkonstateredesdogogså,
at murens mørtelkerne var nogenlunde
intakt. I murværket kunne man se, at
mangestenvargenopsat,hvorvedendel
afdemvarblevetvendtforkert.

Undersøgelsermedjordspydharafslø-
ret et hårdt lag i 10-20 cm’s dybde
langsmurene,formentligfundamentet.
Mellemskibetsnorddørogsyddørkon-
stateredes et tilsvarende hårdt lag -
muligvis fundamentet til døbefonten,
deroprindeligharværetplacerether.
Endeligkanmannævneetaldrigfær-
diggjortromanskstenkar,efterstørrel-
sen at dømme snarest et vievandskar,

somkomtilNationalmuseetfraLadby
Teglværki1911(fig.9),ogsomsæd-
vanligvisantagesathaveværetbereg-
nettilLadbyKirke.Karretertydeligvis
kasseretafstenhuggeren,fordiendelaf
karvæggenersprungetafunderarbej-
det.

FeltA
FormåletmedfeltAikoret(fig.10)var
dels at eftersøge fundamentet, dels at
undersøge,omdervargulvlagbevaret
insitu.

Vedudgravningenobserveredesenserie
nedbrydningslagmednedskrednesten
fra murene, glaserede og ornamente-
rede gulvfliser af tegl fra midten af
1300-åreneafsjællandsktype(31)(fig.
11),fragmenterafmiddelalderligtvin-
duesglas, en del mørtelstumper, en

smule trækul, enkelte knogler og en
møntfraomkring1800.Menetbevaret
gulvlagfremkomikke!

Fundamentet viste sig ikke at være
særlig solidt, idet det består af tæt-
pakkede stenbrokker, hvorpå murenes
førsteskifteafkampestenhviler.

Man kunne ved undersøgelsen kon-
statere, at nogle af stenene i triumf-
væggen, dvs. muren, der danner skel
mellemskibogkor,stodpådenbare
jordudenfundament.Detgjaldtmur-
partierne ud til korbuen, og disse
murpartier, som heller ikke havde
murkerne, er altså placeret her ved
ensenerelejlighed.Triumfbuen(dvs.
åbningen mellem skib og kor) har
dermed været væsentlig bredere, end
ruinen på det senere har ladet forstå.
Buens oprindelige bredde fremgår af

Fig.7.LadbyKirkestomtogkirkegård(1:400),opmålingvedlandmålerfirmaToft&Malmskovmedtilføjelser.

N



 LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum20 LivogLevn17-2000 NæstvedMuseum

N.L.Høyensplanfra1825ogopmå-
lingeni1916-17(fig.4).

FeltB
FeltB(fig.7og12)havdeformafen9
mlangog1mbredgrøft,somudgikfra
koretsnordmurmedretningmodnord.
UdgravningenifeltBkompliceredesaf
rødderfraetstortlindetræsamtanden
plantevækst,somhavdeomrodetendel
gravepåstedet.

EthovedformålmedfeltBvaratkon-
statere,omdenkarakteristiskehøj,som
kirken er placeret på, er naturlig eller
menneskeskabt. Undersøgelsen viser
tydeligt, at der er tale om en naturlig
høj,formentligmoræne,ogdererikke
konstateretforsøgpåterrassering.

FundeneifeltBomfattedemestendels
løseknogler fraomrodedegravesamt
tegl-ogmørtelstumper, somvar skre-
detnedfrakirken,enkelte fragmenter
afkildekalk samt jernnagler, forment-
ligfrakister.

I bunden af feltet påvistes i under-
grundenseksgrave(BC-BH),somblev
efterladturørte,daudgravningstilladel-
senikkeomfattedegravene.

FeltC
FeltC(fig.7og13)havdetilformålat
afklare,omderfindeseventuellerester
afenkirkegårdsgrøftframiddelalderen
indenfordetnuværendekirkegårdsdige
fra1831.
IfeltCfandtesligeunderoverjordenet
lagafomrodetkirkegårdsjordafgullig,
sandetkarakter,megetligjordenifelt
B, og lige under det et lag, som var
fyldt af sten og mørtelstumper, altså
et nedbrydningslag. Især nogle hårdt-

brændtetegl,sommåstammefra
nyere tid, antyder, at laget kan
have relation til byggearbejder
påkirken i1700-årene.Mange
af teglstenene havde mørtelre-
ster på alle sider og må derfor
have indgået i murkernen i et
byggeri.

I samme lag fandtes imidlertid
også en ribbesten af tegl fra
1300-årene(fig.14),fragmenter
afgulvfliserafteglogenglase-
retmunkesten.Dissefundpeger
sammen med gulvfliserne fra
feltApå,atkirkeni1300-årene
harværetigennemenmoderni-
seringigotiskstil,hvordenhar
fåetflisegulv,gotiskehvælvog
måskenyevinduer.

NederstifeltCfandtesentyde-
lig nedgravning eller grøft i
undergrunden og umiddelbart
udenfordennegrøfttætpakkede
stenbrokkerietbæltetværsover
feltet.Grøftenogstenbrokkerne
løbernogenlundeparalleltmed

detnuværendekirkegårdsdige.Enplau-
sibel forklaring på fænomenet er, at
stenpakningen og grøften er rester af
detoprindeligekirkegårdsdigemedtil-
hørendeindvendiggrøft.Vedudvidel-
senerdigetblevetflyttetcirka1mudad
samtidigmed,atkirkegårdenerblevet
planeret, hvorved den gamle grøft er
blevetfyldtop.Denneomsætningafkir-
kegårdsdigetfandtifølgeM.Petersens
notersomnævntsted i1831ogmed-
førteenudvidelseafkirkegårdsområdet
på1⁄2td.land.Detertankevækkende,at
manharudvidetkirkegårdenefterkir-
kensendeligenedbrydning1738-1762
ogkortførdesidstebegravelseri1861.
Står i øvrigt Ladby-udskiftningskortet
fra 1790’erne til troende var der tid-
ligere tale om en kirkegård med en
mererundetgrundplan(følgendebak-
keknoldens kontur) mens den firkan-
tede,dersesidag,måværeresultatetaf
1800-årenesudvidelse.

Afslutning
Den romanske Ladby Kirke er efter
alt at dømme opført i 1100-årene af
naturstenskvadre med detaljer i fråd-
sten i en teknik, som Poul Nørlund
har kaldt sjællandsk kvaderstenstek-
nik, udført med skånsk og jysk ind-
flydelse fra domkirkerne i Lund og
Viborg(fig.15). PådetsydligeSjæl-
land synes Skovklosters klosterkirke
(nuHerlufsholmKirke)fra1100-årene
at have inspireret til anvendelsen af
granitkvadre i en række sognekirker,
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Fig.8.Detailopmålingafkoretsnordvestrehjørnemednordretriumfvægforudforrestau-
reringen(1:50).

Fig.9.Forarbejdetilvievandskareller
lignende,muligvisberegnet forLadby
Kirke(efterC.M.Smidt,1911).
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bl.a.Gunderslev,Vallensved,Hyllinge,
ØrslevogLadby.

LadbyKirkeblevsomsåmangeandre
landsbykirkermoderniseretigotiskstil
i løbet af 1300-årene. Det viser de
nyefundafformsten,gulvfliserogde

mange teglfragmenter, som er fundet
ved udgravningen. I modsætning til
mange andre omliggende kirker, fx
Fodby,VridsløseogRislev,blevLadby
Kirkeimidlertidhverkenforlængeteller
fiktårn,øjensynligthellerikkevåben-
hus.

Efter nedlæggelsen som sognekirke i
1560 er det på baggrund af kilderne
rimeligt at antage, at bygningen blev
stående og blev vedligeholdt - i hvert
faldindtil1650,hvortagetfjernedes.

Fundet af en hårdtbrændt teglsten fra
nyeretidifeltCantyder,atmanbrugte
nye tegl i kapellet, der blev bygget
i første tredjedel af 1700-årene, men
samtidig viser stumper af munkesten
medmørtel, atgammeltbyggemateri-
aleblevgenbrugtidetnyekapelsmur-
kerne.
Efterdenendeligenedbrydningi1762
erderesterendemurresterlangsomtfor-
vitret.Afdentidligereomtalteindbe-
retning fra 1857 fremgår det, at visse
murpartierogenkeltegulvfliservarsyn-
ligeendnuomkring1800(32).

I1831udvideskirkegården,menalle-
rede i 1861 lukkes denne. Ladbys
beboereovertogdetnødvendigsteved-
ligehold af området, men i det lange
løb rykkede naturen ind på arealerne
medtræerogbuske,syrenerogbræn-
denældekrat.Ogsågamlekulturplanter
ellersåkaldte»levendefortidsminder«
kanmanfindehersomfxhjertespand,

martsviol,matrem,tandbæger,svaleurt
ogtvebogaldebær.PåLadbyKirkegård
grordisseplanterblandtmangeandre
ifredforlugejernogsprøjtegift,damp-
strålerogflammekastere(33).

I en årrække blev der om sommeren
afholdt gudstjenester i kirkeruinen
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Fig.10.FeltA,planogvestprofil(1:40).
Mørk grå: bygningssten i oprindeligt
leje;lysgråfundamentsstenogomsatte
sten; mellemgrå: nedgravninger (for-
mentliggrave).
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Fig.12.FeltB,plansamtøst-ogsydprofil.BA-BBangiveromrodetkirkegårdsjord;BC-BHgrave.

Fig. 11. Mønsterfliser fra midten af
1300-tallet (1:3). Den øverste kendes
tilsvarendefraNæstvedGråbrødreklo-
ster mens den nederste er af hidtil
ukendttype.
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under de høje trækroners hvælvinger.
Menefterhåndenovertognaturenmere
og mere. I de senere år har Herlufs-
holmderforsatgangientiltrængtsoig-
nering af kirkegården, ligesomgodset
har bekostet en informationstavle ved
kirkeruinen. Dette arbejde følges nu
op med restaureringen af kirkeruinen.
LadbyKirkeøjnernytliv!Kirkeruinen
blivernuetnationaltmonument.

TiderneskifteroverLadbyKirketomt,men
lur mig, om ikke Ladbys børn og unge
ogsåifremtidenvillegepådengamlekir-
kebakkeogsværmeunderdegrønnetræer.
Detskalværedemvelundt!

0 1m N

Vestprofil Fig.13.FeltC,planogvestprofil(1:25).
Mørk grå: opfyld i og omkring den
oprindelige kirkegårdsgrøft og -vold;
lysgrå:opfyldpåførtvedplaneringsar-
bejdet1831.Modnorddetnuværende
kirkegårdsdige.

Fig.14.Højmiddelalderligribbestenfra
hvælvingiLadbyKirke(br.12,2cm).
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Fig.15.Detkanidagværevanskeligt
atforestillesig,hvordanLadbyKirkes
mureoprindeligharfremstået.IRislev
Kirkegodt2kmnordøstforLadbykan
manimidlertidstadigsemurværk,der
svarer til Ladbys oprindelige kvader-
stensmure.ØverstetbilledefraRislev
Kirkeskalkedeindreognederstdetrå
murværkivåbenhuset.
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Noter
1. Kulturarvsstyrelsenstilladelse2003-2118-0002.Næstved
 Museum j.nr. NÆM 2003:111. Udgravningens ansvarlige
 leder var museumsinspektør Thomas Roland fra Næstved
 Museum, mens den daglige leder var stud. mag. Søren
 SkriverTillischfraHistoriskInstitutvedKøbenhavnsUniver-
 sitet. Fra instituttet deltog endvidere stud. mag. Anders
 Brendstrupogstud.mag.Rune Iversen.Udgravningenblev
 løbendediskuteretmedmuseumsinspektørKeldBorchVesth
 ogarkitektCharlotteHaas(Nationalmuseet),somforestården
 igangværenderestaureringafruinen.
2. SRDIV,s.402.
3. DKC-SB040507-26samtNÆM2002:103(finder:JensUlriksen).
4. Jensen2003,s.455-57.
5. Nationalmuseet,Antikvarisk-TopografiskArkivUn14,1,brev
 fraTageE.Christiansenaf02.06.1982vedrørendeetformo-
 detvoldstediLadby,somantagesskabtafåslyngninger.
6. NÆM2001:107samtDKC-SB040507-48.
7. Helms1940,s.102:»Petrusinlathbyetbukkæthorp.curiam
 suamvtipsepossederat.cumomnifamilia.etagris.pratiset
 siluis.Mansumvnumetdimidiumetquadrantemdedit…«
 (Pederskænkersingård iLadbyogBukkerup,såledessom
 hanselvharbesiddetden,medheledensbesætning,marker,
 engeogskove,udgørendeétogtrekvartbol)og»Matervero
 eorumjnNæstwethparua.medietatemuille.etsiluequelath-
 byworænuncupatur.etthorp.etinNæstwethmaiorjMansum
 vnumetquadrantem.etmolendinumdonauit«(Deresmoder
 skænkerhalvdelenafbyenLilleNæstvedogafdenskov,som
 hedder Ladby Ore, samtTorp, og i Store Næstved ét og et
 kvartbolmedsamtmøllen).
8. Lorenzen1933,s.254.
9. BirkHansen1994,s.14-15.
10. Aakjær1945.
11. Der findes to håndskrifter, hvoraf det ene fra Sorø med sin
 titelangiver,atderertaleomoptegnelser,foretagetmellem
 1294og1370.SeSRDVII,s.1.

12. Dahlerup1993.
13. SRD IV, s. 402. Den fulde tekst lyder: »Lathby Kirckæ,
 1.I:PetrusEpiscopusRoskildensistradiditnobisinperpetua
 donatione capellam in Ladby, cum omni juris episcopalis,
 exactione, ea compactione, ut nos quotidie Dei genitricis
 missam celebremus, in qua habeamus unum collectam pro
 EpiscopisRoskildensibus«.
14. DanmarksKirker-SorøAmt,s.1196.
15. Erslev1901,s.36-38.DiplomentariumDanicum2.række,IV
 nr.67.Etstortstykkeafdettetestamentefindeskunoverleve-
 retiendanskoversættelsefra1600iSorø,herunderstykket
 medLadby.Tekstenlyder:»ItemLadbyekirckeimarch«.
16. Helms1940,s.51.
17. LiberDonationumMonasteriib.PetriNestved,SRDIV,s.293.
18. SRDIV,s.333.
19. Tolstrup1965,s.58.
20. Tolstrup1965,s.170.
21. Tolstrup1965,s.172.
22. BrevetopbevaresiHerlufsholmGodsarkiv,nr.a-61.
23. Tolstrup1965.s.21-22.
24. MeddeltafmurermesterFreddyPetersen,Næstved.
25. Tolstrup1965,s.22.
26. DanmarksKirker-SorøAmt,s.1178.
27. N.L.HøyensnotesbogXII,1832,s.43(Antikvarisk-Topo-
 grafiskArkiv,Nationalmuseet).
28. HenryPetersensnotesbogI,1890,s.107(Antikvarisk-Topo-
 grafiskArkiv,Nationalmuseet).
29. MeddeltafRigmorJensen,Næstved.
30. Nyborg1985,s.17-26.
31. Mønsterfliserne venligst bestemt og dateret af museumsin-
 spektørBirgitAlsHansen,Nationalmuseet.
32. IndberetningvedFranziskaCarlsentilNationalmuseet1857.
33. PlantelistevedDanmarksNaturfredningsforeningsLokalkomité.
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Fundafhustomterfrabegyndelsenaf
jernalderenermegetsjældneiNæs-

tved Museums arbejdsområde. Derfor
erdetkærkomment,atderindenfordet
sidsteparårer fundethele toboplad-
serfraførromerskjernalder(500f.0-
0).PåLovvejiMogenstrupblevderi

forsommeren 2002 fundet to huse fra
førromerskjernalder(2),ogmedunder-
søgelsen i september 2003 ved Gede-
bjergvej iLilleNæstvedkanvi tilføje
endnu et hus til billedet af Næstved-
egnensbosættelseshistorieidenneperi-
ode.

I løbet af undersøgelsen  ved Gede-
bjergvejblevderregistrerettofaseraf
et mindre langhus (fig. 2). Det viser,
at husets beboere på et tidspunkt har
væretnødttilatriveengammel,forfal-
denbygningnedogbyggeenheltnypå
omtrentsammested.Detoudgaveraf

LehneMailundChristensen

Digler
-sporafmetalstøbningfraførromerskjernaldervedNæstved

UnderefteråretsarkæologiskeundersøgelservedGedebjergvejidenvestlige
udkantafNæstvedblevderfundetdeleafenbopladsfraomkring500f.0.
Ienafbopladsensaffaldsgruberfandtviikkeblotpotteskårfraalmindelige
husholdningskar,menogsåflereskårafsmeltedigler.

Diglerbenyttesafbronzestøberen,nårhanskalsmeltesinemetaller,ogde
viser,atmanhararbejdetmedmetalforarbejdningpådenneboplads.Spor
efterstøbningiældrejernalderersjældneiDanmark,ogfundetfraGede-
bjergvejvarderforenglædeligoverraskelse(1).

Fig.1.UdgravningenvedGedebjergvej.Bopladsområdetmedproduktionssporenefandtesidetlavereliggendeområdeumid-
delbartbaggravemaskinen.

CopyrightKort-ogMatrikelstyrelsen(G.11-97)
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det treskibedehushar ikkeværethelt
ens, idetdetenehushavde3sæt tag-
bærendestolper,mensdetandethavde
4 sæt (fig. 3).  I den ene hustomt var
derresterafvæggensfundamentsgrøft,
hvilket viser os husets bredde. Des-
værrevardetikkemuligtatkonstatere
hvilkenafdetoudgaver,dererældst.
Beggehuseharmåltca.12x4m,og
hverthushar,somtraditionenforeskri-
ver,haftenknap1mbredindgangmidt
påhverlangside.

Påtrodsafdisselanghusesringestør-
relseharfolkogfæboetundersamme
tag.Vedatkombineredetofunktioner,
somkunnehaveliggetihversithus,i
éthussparedemanarbejdeogmateria-
lertiltogavle,ligesommanudnyttede
varmen fra ildstedet og dyrene gensi-
digt.Samtidigbetødopstaldningen,at
dyrenesgødningblevsamletomvinte-
ren, så den kunne spredes på marken

omforåret(3).Beboernepåbopladsen
ved Gedebjergvej var med andre ord
bønder,ogfundafkogestensgrubertil
madlavningsamtskårafhusholdnings-
kar vidner om landmandslivet for ca.
2.500årsiden.

Gårdenharliggetforholdsvislavtpåen
lille terrasse på vest-skråningen af en
bakke.Almindeligvisfinderviboplad-
serne på toppen eller på sydsiden af
bakkerne,ogdeterderformuligt,atder
har liggetflerehusefrasammeperio-
der højere oppe på bakken, men i så
falderdesidstesporidagsånedpløjet
i forbindelse med det hidtidige land-
brugpåstedet,atdeikkelængerekunne
erkendesveddenarkæologiskeunder-
søgelse.

Denlavebeliggenhediterræneterikke
deteneste,deradskillerdenlilleboplads
fralignende,samtidigebebyggelser,der
gerneomgivesafkogestensgruberfra
madlavning. Fundet af 8-10 specielle,
trækulssortegruberkombineretmeden
lille(værksteds-?)bygningogetmuligt
læsamtresterafsmeltediglergørdenne
bopladssæregen(Fig.4).

Skårfrasmeltediglerkendespå,atde
er lavet af meget sandholdigt ler, der
er groft magret med fx knust granit.
Vedbronzestøbningskaltemperaturen
i ildstedet eller essen være omkring
1100-1200graderfor,atkobberetsmel-
ter.Nårdiglenudsættesfordennehøje
varme,fårdenenkarakteristisknæsten
glasagtig,sintretoverflade(4).

Bronzestøbning foregik på grund af
brandfaren udendørs eller i mindre
arbejdshytter,ogoldtidensfremstilling
af bronzegenstande efterlader således
ikke mange spor til arkæologen. Eks-
perimentelle forsøg med bronzestøb-
ningiLejreForsøgscenterviser,atde
beskednefundaf trækulsfyldtegruber
oggrubermedstøberester,forme,avls-
rør (tud til blæsebælg) eller digler er
deteneste,mankanværeheldigatse
nutusinderafårsenere(5).

DesmåtrækulsfyldtegruberfraGede-
bjergvejvistesigvedgennemskæringat
væreforholdsvisregelmæssigeogflad-
bundede.Enenkeltgrubehavdeendvi-
dere rester af rødbrændt lerklining på
delodrettesider(fig.5).Grubernekan

Fig.3.HusAmedresterafvæggrøftoghusBmarkeretmedhhv.barberskumoglandmålerstokke,setfrasydøst.

Fig.2.Gedebjergvej,oversigtsplanmed
huse,detmuligelæsamtproduktiongru-
ber markeret; D angiver fundsted for
digelfragmenter.
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bjergvej desværre heller ikke
havdesikresporefterfxbron-
zestøbning, så gør de omgi-
vende fund af digler det dog
sandsynligt,atviherstårover
foretmetalværksted.

Ensidstekonstruktion,derskal
nævnes, er den lille halvcir-
kelformedegrubeumiddelbart
nordforlanghuset.Vedudgrav-
ningenvistedennenedgravning
tilsyneladende at have inde-
holdt stående stolper. Det er
såledesmuligt,atdenlillekon-
struktion har fungeret som en
læforanstaltning. Også denne
skal muligvis ses i sammen-
hængmedproduktionen.

Fremtidigeundersøgelser
Derblev i løbetafudgravnin-
gen på Gedebjergvej udtaget
jordprøverfraudvalgtegruber,
og måske kan en naturviden-
skabeligundersøgelseafdisse
prøverafsløresporafmetalpro-
duktionen,somikkeersynlige
med det blotte øje. Ligeledes
vilennærmereanalyseafdigel-

fragmenterneformentligkunnefortælle
præcis hvilke metaller, de har været i
kontaktmed.

OmrådetvestforNæstvedharefterhån-
denafsløretmangespredtebopladsspor,
som, når de ved lejlighed behandles
samlet, sandsynligvis vil give et nyt
indblikiegnensbebyggelseshistorie.

Denlillebopladsmedmetalproduktion
vedGedebjergvejbidragertil,atvived
fremtidigeundersøgelseriområdetvil
være særlig opmærksomme på fund
afdenneart.Fund,der tilsyneladende
er forholdsvis uanselige, men som er
af væsentlig betydning for vor viden
ombebyggelsenoghåndværketiførro-
merskjernalder.



derfortolkessomværkstedsgruber,og
defundnedigelfragmentertyderstærkt
på,atderharværetudførtbronzestøb-
ningpåbopladsen.

Måskeafspejlerdenomtalte lave, lidt
atypiske placering i terrænet, at man
hartrukketdissebrandfarligeaktivite-
terlidtvækfraeneventuelthøjerelig-
gendeboplads.

Værkstedunderhalvtag?
PåudgravningenvedGedebjergvejblev
der syd for langhuset foruden de træ-
kulsfyldtegruberfundetresterafetlille
udhusellermåskeblotethalvtag.Kon-
struktionen, som bestod af 3 sæt små
stolpehuller,nedgravetmed11⁄2meters
mellemrum, virker umiddelbart for
spinkeltilathavehaftsolidevægge.I
udhusetsellerhalvtagetsvestligedellå
engrubemedetlilleildstedidenene
side,formodentligsporeneefteretlille
værksted(fig2).
Tilsvarendeværkstedspladsererfundet
i Tyskland, men her i landet er det
så vidt vides ikke tidligere lykkedes
at finde et overdækket frilufts-værk-
sted med spor efter metalproduktion
(6).SelvomgrubeniudhusetpåGede-

Fig. 5. Tværsnit gennem den ene af
produktionsgruberne, hvis sider var
beklædtmedkompaktler(1:20).

Noter
1: Næstved Museum j.nr. NÆM 2002:121A. Daglig leder af
 udgravningenvarartiklensforfatter,somfikhjælpafmuse-
 umsassistent Erik Lillienfryd. Undersøgelsen blev betalt af
 NæstvedKommunesomledibyggemodningenafdepågæl-
 dendearealer.
2: NæstvedMuseumj.nr.NÆM1995:122.
3. Ethelbergetal.2003,s.21f.
4. Stilborg2002,s.146.
5. Rønne1996,s.112.
6. Rønne1996,s.104.
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Fig.4.Udvalgafdigelfragmenter.Diglernesforholdsvisåbneformfremgårafbundstyk-
kerneibaggrunden,mensandrefremviserdenkarakteristiskestærktsintrede,næstengla-
seredeoverflade,dererenfølgeafdehøjevarmepåvirkninger.
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