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Ringvejen omkring Næstved

Kære Læser.
Du sidder nu med det nyeste nummer 
af Liv og Levn mellem hænderne. Som 
med tidligere udgaver er dett e et tema-
nummer som omhandler arkæologien 
på Næstveds fi re Ringveje. Med fær-
diggørelsen af Ring Syd i 2017 er ringen 
slutt et om byen, men anlægsarbejderne 
på de 4 ringveje har samtidig givet gan-
ske vigtige og interessante arkæologi-
ske resultater som er med til at belyse 
Næstved Bys opland, også længe før 
der var en egentlig by. 
Med den Vestlige Ringvej som den første 
startede de arkæologiske udgravninger 
allerede i 1994. 23 år senere udgravede 

museets arkæologer de sidste felter på 
Ring Syd. Det er selvsagt over ganske 
lang tid men de arkæologiske udgrav-
ninger for alle ringvejene er udført i for-
bindelse med selve anlægsarbejderne 
og disse er jo som bekendt afh ængige 
af det omgivne samfunds økonomiske 
konjunkturer og udvikling. 
I den lange tidsperiode der er gået fra 
det første spadestik til nu, har dansk ar-
kæologi undergået en række markante 
ændringer både hvad angår den arkæo-
logiske metode men også med henblik 
på fortolkningen af materialet. Neden-
stående artikler om 11 udvalgte lokali-

teter på ringvejene er derfor udarbejdet 
på baggrund af den nyeste viden og de 
nyeste resultater. Lokaliteterne adskil-
ler sig fra hinanden både i tid og rum 
og er udvalgt både på baggrund af de-
res resultater, indhold og forskellighed. 
Der er selvsagt mange fl ere lokaliteter 
end de 11 der her er beskrevet, fordelt 
ud over de 4 ringveje, men deres histo-
rie er ikke beskrevet her. 

Af Kasper Wurr Stjernqvist
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Fig 1. Oversigtskort med de 4 ringvejs etaper 
og placeringen af de 11 lokaliteter. (Indeholder 
data fra Geodatastyrelsen, WMS-tjeneste).
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Den Vestre Ringvej er en 4,7 kilometer 
lang omfartsvej, der løber fra Industrivej 
på Ydernæs i syd til Slagelsevej i nord. 
Vejen er anlagt af Vejdirektoratet og blev 
åbnet for trafi k d. 12. september 1997. 
De arkæologiske undersøgelser gik dog 
allerede i gang i efteråret 1994, hvor ar-
kæologer fra Næstved Museum foretog 
rekognosceringer langs hele stræknin-
gen. 
Landskabet vest for Næstved kan ka-
rakteriseres som et småkuperet moræ-
nelandskab mellem to større åer. Den 
Vestre Ringvej ligger ganske tæt på den 

brede dalsænkning hvor åen Evegrøft 
løber, og bosætt elser i området har så-
ledes haft nem adgang til landbrugsjor-
der og fugtige enge. På Ydernæs ligger 
den sydligste del af ringvejen på en smal 
tange mellem Susåen og Evegrøft, som i 
dag er fyldt op syd for Kanalen. Her har 
der kun været begrænset mulighed for 
agerbrug, men talrige fund af fl intred-
skaber viser at området var populært 
i jægerstenalderen, hvor fi skeri var en 
livsvigtig ressource. 
Ved markvandringerne blev der ind-
samlet oldsager, såsom fl intredskaber 

og keramikskår, og observeret forekom-
ster af trækul og brændte sten. Resultatet 
fra rekognosceringen blev efterfølgende 
sammenholdt med landskabets karakter 
og målinger af jordens fosfatindhold. Et 
højt fosfatindhold i jorden skyldes op-
hobning af organisk materiale og kan 
tyde på, at der tidligere har boet men-
nesker på marken. På denne baggrund 
blev der udpeget 27 steder af arkæolo-
gisk interesse, som skulle prøvegraves. 
Prøvegravningerne blev foretaget med 
en rendegraver, der afrømmede muld-
jorden i søgegrøfter langs med tracéet 

1. Rørmosegård
Vestre Ringvej

- Fortidsminder vest for Næstved
Af Jonas Christensen

Fig. 1. Udgravningsfeltet ved Rørmosegård. Foto Museum Sydøstdanmark.
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på hver af de udpegede lokaliteter. Ud 
fra de fundne anlæg i grøfterne kunne 
karakteren og udstrækningen af fortids-
minderne afgøres. Forundersøgelsen re-
sulterede i ni regulære udgravninger, 
mens der ikke kunne påvises anlægs-
spor som krævede en egentlig udgrav-
ning på resten af de udvalgte lokaliteter. 
De efterfølgende udgravninger blev 
foretaget i efteråret 1994 og forår/som-
mer 1995.

Den største af de lokaliteter, der blev 
fundet ved prøvegravningen var en jern-
alderboplads lige syd for Slagelsevej. Bo-
pladsen fi k navnet Rørmosegård, efter 
den nærmeste bondegård, og blev ud-
gravet under ledelse af museumsinspek-
tør Anne Bloch Jørgensen (Jørgensen & 
Christensen 1996:13). Udgravningsfeltet 
var på 5.500 m2 og der blev fundet 16 hu-
se, to hegn samt mange aff aldsgruber og 
kogegruber. I 1995 var Rørmosegård en 
stor boplads, da der endnu ikke var fun-
det mange jernalderhuse på det sydlige 
Sjælland – et forhold som blandt andet 
udgravningerne på omfartsvejene rundt 
om Næstved har ændret drastisk på. 
Rørmosegård bopladsen lå på en min-
dre afgrænset bakketop nær vandløbet 
Evegrøft. Både dyrkbare marker og eng-
områder til dyrehold har således været 
inden for nær rækkevidde. Husene på 
pladsen udgøres af treskibede langhuse 
med tre eller fi re sæt tagbærende stolper 
samt mindre udhuse med to stolpesæt. 
Som det desværre ofte er tilfældet var 
det kun de dybe tagbærende stolper, der 
var bevaret, mens gulve, ildsteder og de 
fl este vægstolper var fj ernet af mange 
hundrede års pløjning. Det ene hus var 
fra overgangen mellem yngre bronze-
alder og førromersk jernalder, mens de 
øvrige 15 huse typologisk kan dateres til 
yngre romersk – ældre germansk jernal-
der (ca. 200 - 550 e.Kr.). Da husene ikke 
er kulstof-14 dateret og der ikke var no-
gen stratigrafi , der viste det indbyrdes 
forhold mellem husene, er det kun kera-
mik fund og hustypologi som kan hjæl-
pe med at tolke og datere bopladsen. 
Den ældste fase udgøres formentlig af 
en enkelt gårdsenhed bestående af et en-
kelt langhus og et udhus. I den mellem-
ste fase er gårdsenheden fornyet op til 
tre gange. Herefter er gården rykket en 
smule mod syd, hvor langhuset er for-
nyet fi re gange. Adskillelsen i gårdsen-
heder er dog temmelig usikker, da der 
ikke er bevaret de hegnsforløb, som har 
omkranset hver gård og dermed kan vi-
se, hvilke huse der hører sammen.
Bopladsen er kun delvist afgrænset af 
vådområder. Mod nord kan den stræk-
ke sig ind under den nuværende Slagel-
sevej og har dermed forbindelse til de 

fund, der blev gjort på den nordlige om-
fartsvej. I den sydlige del af feltet stræk-
ker hustomter sig ud over feltgrænsen 
mod både øst og vest. Lavningerne rundt 
om bopladsen har været brugt til bort-
kastning af aff ald, og herfra stammer ho-
vedparten af de keramikskår, som blev 
fundet ved gravningen. Soldning af jor-
den fra lavningerne gav dog også me-
re eksotiske fund, i form af en knækket 
ravperle samt syv glasperler. De fi ne 
små glasperler er formentlig importeret 
fra de romerske provinser i Nordtysk-
land, som handlede med de germanske 
stammer uden for romerrigets grænser. 
Handelen med Skandinavien blev kon-
trolleret af mægtige fyrsteslægter, som 
blandt andet Himlingøje dynastiet på 
Stevns, og importen bestod især af ro-
merske luksusvarer såsom glasperler el-
ler service brugt til at drikke vin af.

Fig. 3. Glas- og ravperler fundet i lavnin-
gerne omkring bopladsen. 
Foto Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.

Fig. 2. Plan over udgravningen ved Rørmosegård med huse markeret.

0 15 m
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Den nordlige omfartsvej er en cirka 
7 kilometer lang vej, der strækker sig 
fra Slagelsevej i vest, over Susåen ved 
Gangesbro, til fordelerringen på Køge-
vej i øst. Ring Nord er anlagt af Vejdi-
rektoratet og blev åbnet for trafi k den 
30. oktober 2016. De arkæologiske un-
dersøgelser på det i alt 130 hektar sto-
re tracé blev påbegyndt i foråret 2013 
og afslutt et et år senere. Udover selve 
vejstrækningen dækkede undersøgel-
serne også de store arealer, der skulle 
anvendes til rundkørsler ved Køgevej 
og Ringstedgade, broen over Susåen 
samt krydsningen af Fensmarkvej.

På strækningen mellem Slagelsevej og 
Ladby blev der fl ere steder fundet spor 
efter jernalderbosætt elser af samme ka-
rakter som Rørmosegård bopladsen på 
Vestre Ringvej. I alt blev der udgravet 
fem adskilte felter med langhuse fra ro-
mersk – ældre germansk jernalder (ca. 0 
- 550 e.Kr.). Bosætt elserne var placeret i 
et småkuperet og bølget moræneland-
skab vest for de fl adere engområder ned 
mod Susåen og tæt på vandløbet Even, 
der afgrænser bakkelandskabet mod 
syd og vest. Hver af de fem boplad-
ser lå på et mindre afgrænset plateau, 
som i forhold til det omgivende land-

skab udgjorde relativt plane fl ader (kote 
19-23). De bebyggede plateauer adskil-
les af større og mindre lavninger, hvor-
af de fl este formentlig har været fugtige 
moseområder i jernalderen. På de æld-
ste kort fra slutningen af 1800-tallet er 
landskabet drænet, og kun Rørmosen 
øst for Ladbyvej er ikke omlagt til land-
brugsjord. Men i de arkæologiske søge-
grøfter fi nder vi i lavningerne tykke lag 
med tørveagtig jord, der viser, at min-
dre vådområder har været langt mere 
almindelige før i tiden.
Bebyggelsen i området har bestået af tre-
skibede langhuse med tre eller fi re sæt 

2. Rørmosen 
Ring Nord 

- Spredt bosætt else nord for Slagelsevej 
Af Jonas Christensen

Fig. 1. Kort over felter i bakkelandskabet nord for Slagelsevej. (Indeholder data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste). 
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tagbærende stolper. De største langhuse 
har været over 20 meter lange, mens de 
mindste har været 10-15 meter. Udhuse-
ne med to sæt har dog været endnu min-
dre og kan eventuelt være en slags lade 
uden vægge. Langhusene ligger øst-vest 
og har sandsynligvis haft beboelse i den 
vestlige ende og stald i den østlige. Midt 
på den nordlige og sydlige langside har 
der været en indgang. De store stolper 
inde i husene kaldes tagbærende, da 
hele tagkonstruktionen hviler på dem, 
mens væggene har bestået af spinklere 
stolper og lerklining. Som på Rørmose-
gård syd for Slagelsevej var sporene ef-
ter vægge, gulve og ildsteder dog stort 
set forsvundet. 
På det nordøstligste felt (Felt 8) fand-
tes et langhus på ca. 20 meters længde 
med fi re eller fem sæt tagbærende stol-
per samt et mindre udhus med to sæt 
(KNV00060-03 Rørmosen I). Keramik 
fra langhuset tyder på en datering til ro-
mersk jernalder, men det kan ikke af-
klares om de to huse har ligget der på 
samme tid. Gruberne på feltet er dog 
placeret omkring langhuset på en så-
dan måde, at de må tolkes som væren-
de samtidige. Der tegner sig således et 
billede af en enkeltfaset gårdsenhed på 
en lille bakkeknold, bestående af et lang-
hus med en tilknytt et økonomibygning 
og omgivet af gruber, der afspejler de 
aktiviteter som har foregået på pladsen.
Ganske tæt på vådområdet Rørmosen 
blev der undersøgt et felt (Felt 7) med 
tre langhuse med fi re sæt tagbærende 
stolper, et udhus med to sæt samt fi re 
hegnsforløb (KNV00060-04 Rørmosen 
II). Anlæggene tolkes som to gårdsan-
læg, det ene med to faser af et langhus, 
omgivet af hegn med halvtag. Heg-
net er dog kun partielt bevaret, men 
har formentlig afgrænset et område på 
1000-1300 kvadratmeter. Det kan ikke 
afk lares, hvorvidt den nordlige og syd-
lige gårdsenhed har været samtidige, el-
ler om der er tale om den samme gård, 
som er fl ytt et lidt rundt.
På marken lige nord for Slagelsevej 
var tre adskilte felter med bebyggelse 
(KNV00060-05 Rørmosegård II). På det 
nordligste felt (Felt 9) fremkom to lang-
huse med fi re tagbærende stolpesæt, to 
langhuse med tre sæt og en økonomi-
bygning med to sæt. Tre af langhusene 
ligger oven i hinanden og kan derfor ik-
ke være samtidige, men må tolkes som 
tre faser af en gårdsenhed. Det sidste 
langhus ligger for sig selv og kan re-
præsentere sin egen gårdsenhed. I det-
te hus fandtes et lille lerkar nedgravet i 
et tagbærende stolpehul. På det sydli-
ge felt (Felt 10) fandtes to langhuse med 
fi re sæt, to langhuse med tre sæt og et 
udhus med to sæt. Også her fandtes re-

sterne af et lille lerkar nedsat under en 
tagbærende stolpe. Husene tolkes som 
to gårdsenheder, hvoraf den ene er i to 
faser, placeret 40 meter fra hinanden. 
Og endelig fandtes der på det vestligste 
felt (Felt 11) en enkelt gårdsenhed be-
stående af et langhus med fi re sæt tag-
bærende stolper samt et udhus med to 
sæt. Orienteringen på langhuset er præ-
cis den samme som på Felt 10, hvilket 
måske kunne antyde, at der er en sam-
tidighed.
De mange udgravninger på begge si-
der af Slagelsevej har dermed kortlagt 
et bebyggelsesmønster i området vest 
for Næstved bestående af enkeltliggen-
de gårde. Generelt synes bebyggelsen 
at være tilpasset topografi en karakteri-
seret ved små plateauer og bakketop-
pe adskilt af våde lavninger i terrænet. 
I alt er der fundet 20 gårdsenheder, men 
der foreligger endnu ikke præcise date-
ringer, som kan afsløre hvilke gårdsen-
heder der har været samtidige. Flere af 
husene er dog forskellige faser af sam-
me gård, som har været nedlagt og 
genopført på samme sted. Når de jord-
gravede stolper i et jernalderhus råd-
nede efter en generation eller to var det 
nødvendigt at bygge et nyt hus, og der-
for fi nder vi tit fl ere langhuse oven i hin-

Fig. 3. Plan over Felt 10 med huse og an-
dre anlægsspor.

Fig. 2. Felt 10 set mod nord. Til venstre ses Felt 11 og i baggrunden til højre ses Felt 9. 
Foto Museum Sydøstdanmark.

anden. Nogle gange fl ytt ede man dog 
gården lidt, og derfor kan tætliggen-
de langhuse også repræsentere samme 
gårdsenhed, som har fl ytt et sig gennem 
tiden. Bebyggelsen har altså ikke form 
af en egentlig landsby, som det kendes 
fra middelalderen, men fl ere af de en-
keltliggende gårde har formentlig væ-
ret samtidige og må dermed have delt 
de samme ressourcer. 
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Den nordlige omfartsvej krydser Suså-
en og Sydbanen ved Gangesbro, hvor 
Sorøvej møder Ringstedgade. Landska-
bet domineres af Susåen, der her løber i 
store slyngninger i en 50-150 meter bred 
ådal. Ved Gangesbro møder den Valmo-
se Grøft, der kommer fra Slagmosen ved 
Rislev mod nord. På alle sider af åda-
len ligger der bakkeknolde: Mod nord 
et smalt næs mellem Susåen og Valmo-
se Grøft, mod vest Humlebjerg og mod 
øst stiger terrænet op mod Øllebjerg. 
Området har altså været et ideelt sted 
at krydse de to ådale, og både stednav-
net Gangesbro og nærliggende fortids-
minder tyder på, at der fra gamle tider 

har været et overgangssted her. På de 
omgivne bakker ligger der tre-fi re grav-
høje og der er fundet urne- og brandgra-
ve fra bronzealderen mod vest og syd. 
Gravhøje knytt es ofte sammen med old-
tidens vejnet, da højene blev anlagt så de 
var synlige i terrænet, og dermed kunne 
fungere som pejlemærker i landskabet.
De ældste fund i området er dog fl in-
tredskaber fra jægerstenalderen, som er 
opsamlet i selve ådalen. Ved den arkæ-
ologiske forundersøgelse blev ådalen på 
begge sider af åen derfor undersøgt, og 
i fi re mindre grøfter på den vestlige si-
de af Susåen fandtes spor fra ældre sten-
alder (muligvis Kongemose kultur, ca. 

6.400 - 5.400 f.Kr.). Tætt est på åen var jor-
den mørkebrun og tørveagtig med be-
varede grene og kviste, som tyder på, at 
der tidligere har været højere vandstand 
i åen. Lidt oppe af den fl ade skråning 
fandtes et kulturlag med forarbejdet 
fl int, i form af fl ækker, afslag, mindre 
blokke og en enkel løsfunden skiveøkse. 
Nogle af fl intgenstandene kunne sætt es 
sammen, hvilket viser at de stammer fra 
samme blok, og at der har været hugget 
fl int i umiddelbar nærhed.
Kulturlaget ser dog ud til at være fl ydt 
ned fra de højere liggende arealer og re-
præsenterer næppe en egentlig boplads 
- dertil var mængden af fl intredskaber 

3. Gangesbro
Ring Nord

- Stenalder bopladser ved Susåen
Af Jonas Christensen

Fig. 1. Kort over området ved Gangesbro. Søgegrøfter markeret med rødt og felter med sort cirkel. Sort prik: Gravhøj, Rød prik: Grav og bebyg-
gelse fra bondestenalder (Enggårdsvej), Grøn prik: Grave fra bronzealder. (Indeholder data fra Geodatastyrelsen, DHM og Høje målebords-
blade, WMS-tjeneste).
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alt for lille. Selve bopladsen har forment-
lig ligget på kanten af skråningen eller 
lidt længere oppe ad åen. I jægerstenal-
deren var hele landet dækket af skov, og 
tidens bopladser fi ndes ved kysterne el-
ler ved søer og åer, hvor landskabet var 
mere åbent, og der var mulighed for at 
fi ske. Susåens brede ådal har altså givet 
optimale betingelser for stenalderens 
jægere og fi skere.
Omkring år 4000 f.Kr. indførtes landbru-
get, og jægere erstatt edes af bønder, der 
ryddede skoven og dyrkede markerne. 
Bopladserne fl ytt er væk fra vandet og 
op på tørt land, men området omkring 
Susåen blev dog stadig brugt. Lidt syd 
for Gangesbro ved Enggårdsvej er der 
fundet en boplads fra bondestenalde-
ren med fi re toskibede langhuse, det vil 
sige huse med en enkelt række indven-
dige tagbærende stolper, samt en sten-
bygget grav med tragtbægerkeramik. 
Derudover kan de føromtalte gravhøje 
godt rumme dyssekamre fra bondesten-
alderen, men de er ikke arkæologisk un-
dersøgt. 
Lige øst for Susåen stiger terrænet fra 
kote 4 til kote 10 op mod en relativ plan 
fl ade bestående af smeltevandssand. 
Længere mod vest ligger den markan-

te morænebakke Øllebjerg, der når en 
højde på 27 meter. På grund af de store 
anlægsarbejder i forbindelse med etab-
leringen af to rundkørsler, broen over 
Susåen og vejens krydsning af Øllebjerg 
blev der undersøgt næsten 17 hektar 
øst for Susåen, men det eneste vigtige 
fund på hele det store areal var en en-
kel grube. Gruben indeholdt til gengæld 
en masse fl ot ornamenteret keramik, 
to skiveskrabere og andre fl intredska-
ber samt lidt brændte knogler. Keramik-
ken er dekoreret med lodrett e furer samt 
indtryk af snor og negle – en ornamen-
tik som daterer gruben til den tidligste 
bondestenalder (ca. 3.900 – 3.400 F.KR.). 
Selvom man først lige havde lært at lave 
keramik i den seneste del af jægersten-
alderen, så er bondestenalderens lerkar 
nogle af de fl ott este og bedst udførte ke-
ramiske arbejder fra hele den danske 
oldtid. 
Der blev gravet et større felt rundt om 
gruben for at fi nde bopladsen, og det 
lykkedes at fi nde lidt fl ere gruber med 
keramik, men ingen huse. Det er nok be-
grænset hvor langt man har gået med sit 
aff ald, så bopladsen må ligge lige i nær-
heden. Bopladsen ved Enggårdsvej er 
dog fra samme tid, så måske er det folk 

Fig. 2. Grøft i ådalen på vestsiden af Susåen. Set mod syd. Foto Museum Sydøstdanmark.

herfra der har gravet gruben for at skaf-
fe sig af med deres aff ald og ødelagte ke-
ramik. Det kan dog også være at gruben 
skal ses i sammenhæng med en mulig 
gravhøj, kaldet Aalhøj, der i dag er beva-
ret midt i den nordlige afk ørselsrampe 
fra Ring Nord. Vi ved fra udgravninger 
af bondestenalderens gravhøje, at ofrin-
gen af keramik var et vigtigt element 
i kulten. Måske er de knuste lerkar og 
fl intredskaber i gruben gravet ned som 
et off er, eller også er de rester fra et kul-
tisk optrin ved den nærliggende grav-
høj?
Selvom det altså ikke lykkedes at fi nde 
egentlige bopladser fra stenalderen in-
den for de undersøgte arealer ved Suså-
en, så viser fundene, at stedet har været 
brugt også i den tidlige del af oldtiden. I 
jægerstenalderen var det selve ådalen og 
dens muligheder for jagt og fi skeri, der 
tiltrak mennesker, mens det i bondesten-
alderen var de lidt højere liggende og 
tørrere områder, som blev brugt til bebo-
else og begravelser.
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Fra Susåen fortsætt er den nordlige om-
fartsvej i en blød bue nord om Næstved 
Storcenter. Vejen løber på de sydli-
ge skråninger af et højtliggende kupe-
ret bakkelandskab, der fortsætt er mod 
nord og vest. Før vejen når fordelerrin-
gen ved Køgevej, passerer den bakke-
toppen Jeshøj (65 meter høj), der udgør 
et lokalt højdepunkt.  Omkring Jeshøj 
er der fundet mange spor efter bebyg-
gelse fra jernalderen.
Ved forundersøgelser forud for udstyk-
ningen af De Lodne Højder omkring 
Jeshøjgård er der fundet fi re gårdsan-
læg, heraf et i fl ere faser, med treskibe-
de langhuse samt økonomibygninger og 
hegnsforløb (Borby Hansen 2007b). Et 
enkelt hus kan dateres til ældre romersk 
jernalder, men de andre huse er fra yng-
re romersk jernalder. Lidt længere væk, 
ved Maglebjerg stik nord for Storcen-

tret, er der fundet en rig kvindegrav fra 
samme periode med mere end 200 per-
ler af glas og rav, dragtspænder, lerkar, 
og en pragtfi bula med forgyldt sølvblik 
og indlagte blå glasstene (Borby Hansen 
2007a). 
I forbindelse med undersøgelserne på 
Ring Nord blev der vest for vejen til 
Kalsager udgravet et mindre felt med 
to treskibede langhuse med tre-fi re sæt 
tagbærende stolper, et enkelt stolpesæt 
fra et muligt tredje langhus og et knapt 
40 meter langt hegnsforløb (KNV00060-
01 Felt 2). Pladsen er typologisk date-
ret til yngre romersk jernalder og er 
muligvis sammenhængende med den 
samtidige bebyggelse ved Jeshøjgård. 
Umiddelbart øst for Kalsagervej, kun 50 
meter væk, blev der også undersøgt et 
felt med bebyggelse, som skal omtales 
nærmere her.

På feltet øst for Kalsagervej (KNV00008-
04 Felt 3) fandtes fi re huskonstruktio-
ner, heraf to langhuse med henholdsvis 
fem og seks sæt tagbærende stolper K9 
og K10, en økonomibygning med to sæt 
tagbærende stolper K11, samt et mindre 
langhus med fi re sæt K8. Der er ingen 
stratigrafi , men det er tydeligt at lang-
husene K9 og K10 ikke kan have været 
samtidige. De må tolkes som to faser af 
samme hus, da de er stort set identiske 
og har præcis samme orientering. Stol-
pehullerne fra K10 indeholdt meget træ-
kul og brændt ler, hvilket indikerer, at 
huset har været brændt. Det kan være 
resultatet af en brandulykke eller et lyn-
nedslag, men kan også være sket forsæt-
ligt, for at gøre plads til opførelsen af et 
nyt hus. Efter branden er resterne af de 
gamle stolper trukket op, og derved er 
der kommet brændt materiale fra huset 
ned i hullerne. Det nye hus, K9, er gen-
opført med samme proportioner, men 
har dog et sæt tagbærende stolper min-
dre. K9 har derfor kun været omkring 20 
meter langt, mens det ældre K10 har væ-
ret omkring fi re meter længere.
Husene på pladsen er dateret med kul-
stof 14-metoden. Langhuset K10 er da-
teret til overgangen mellem førromersk 
og ældre romersk jernalder (ca. 20 f.Kr. 
til 55 e.Kr.), mens det lidt yngre K9 er 
dateret til ældre romersk jernalder (ca. 5 
til 85 e.Kr.). Økonomibygningen K11 er 
samtidig med K10, mens langhuset K8 
er dateret til førromersk jernalder (ca. 
167-50 f.Kr.), og repræsenterer således 
den ældste bebyggelse på stedet. 
Nord og øst for langhusene fandtes en 
række større gruber, som indeholdt en 
del fund, fortrinsvis i form af keramik-
skår og dyreknogler. Keramikken om-
fatt er både skår fra de normale grove 
lerkar, men også fi nere skår fra tynd-
væggede krukker. De mange dyreknog-
ler - i en grube fandtes der mere end fi re 
kilo knogler - stammer fra husdyr såsom 
grise og køer. Det er derfor nærliggen-
de at tolke gruberne som aff aldsgruber, 
hvor man har nedgravet ødelagte lerkar 
og måltidsrester. Især en af gruberne in-
deholdt dog også store mængder trækul 

4. Kalsagervej
Ring Nord

- Jernalderboplads med metal støbning
Af Jonas Christensen

Fig. 1. Plan over feltet ved Kalsager med huse markeret.
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og rødbrændt ler, som tyder på, at der 
har været høj varme på stedet. Der kan 
være tale om et ovnanlæg, hvor lerkap-
pen over ovnrummet er kollapset. 
I en anden grube fandtes seks små styk-
ker keramik, som trods deres uanselige 
størrelse vidner om helt andre aktivite-
ter på bopladsen. De fem af stykkerne er 
kraftigt rundede og ser ud til at stamme 
fra et lille rør af ler. Der er højst sand-
synligt tale om et avlsrør, det vil sige en 
tud til en blæsebælg. Tuden var lavet af 
ler, så der ikke gik ild i den, når blæse-
bælgen blev stukket helt ind i fl ammer-
ne. Det sidste stykke keramik er bunden 
af en lille digel, som har været brugt til 
at smelte metal. Diglen er lidt over fem 
cm i diameter og har en kraftigt sintret 
næsten glasagtig overfl ade, der opstår 
når leret udsætt es for meget kraftig var-
me. De høje temperaturer var nødven-
dige, hvis man skulle smelte metal, og 
de kunne kun opnås ved konstant til-
førsel af ilt. Lignende fragmenter af dig-
ler er blevet fundet vest for Næstved, på 
en boplads fra førromersk jernalder ved 
Gedebjergvej (Christensen 2003). 
Diglen fra Kalsager har formentlig væ-
ret brugt til at smelte bronze, og det kræ-

ver en temperatur på 1100-1200 grader. 
Den smeltede bronze er blevet hældt i 
støbeforme, så man kunne lave for ek-
sempel spænder og smykker. Jernalder-
bonden har altså ikke brugt al sin tid på 

Fig.3. Gravemaskinen afrømmer feltet under arkæologisk overvågning. Foto Museum Sydøstdanmark.

Fig. 2. Fragmenter af lerrør til blæsebælg (til venstre) og bund af digle (til højre).
Foto Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.

at skaff e det daglige brød, men har også 
mestret kunsten at støbe bronze og ska-
be smukke ting. Diglen og lerrøret kan 
således fortælle en spændende historie 
om livet på en lille jernalder boplads.
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Ved afslutningen af Ring Nord, hvor 
omfartsvejen møder Køgevej, ligger der 
i dag en stor rundkørsel i fl ere niveauer. 
Det omfatt ende anlægsarbejde betød, at 
museet fi k mulighed for at undersøge et 
større sammenhængende areal på knapt 
20 hektar nord for Køgevej. 
Ved forundersøgelsen blev der fundet 
tre områder med fortidsminder på mar-
ken langs vejen. Heraf var det vestligste 
felt det mest interessante, for her fand-
tes en boplads med huskonstruktioner 
fra jernalderen (KNV00008-03 Felt 2).  
Der blev fundet fi re langhuse med tre til 

fem sæt tagbærende stolper og to udhu-
se med to sæt. Alle langhusene er date-
ret ved hjælp af kulstof 14-metoden. 
Det ældste hus på pladsen ser ud til at 
være langhuset K5 med tre sæt tagbæ-
rende stolper. Huset kan dateres til pe-
rioden 250-330 e.Kr., det vil sige yngre 
romersk jernalder. Det afl øses af lang-
huset K2, som også har tre sæt, der da-
teres til 330-400 e.Kr. K2 ligger 60 meter 
mod syd og har noget smallere spænd 
mellem de tagbærende stolper, men beg-
ge huse har været omkring 10-12 me-
ter lange. Efter K2 anlægges der på den 

midterste del af feltet et langhus med 
fem sæt tagbærende stolper K3, og på 
den nordlige del af feltet et langhus med 
fi re sæt K7. Disse huse har været over 20 
meter lange. Dateringen af husene er ik-
ke så præcis, men det ser ud til at de hø-
rer hjemme i årene 400-540 e.Kr. (ældre 
germansk jernalder). Udhusene K4 og 
K6 kan ikke dateres, men de har sand-
synligvis hørt til henholdsvis K3 eller 
K5, og har sammen med et langhus ud-
gjort en gårdsenhed. Mellem den nordli-
ge og midterste del af feltet er der fundet 
to partielle hegnsforløb, bestående af tre 
og fi re stolper. De kan være rester af 
hegn mellem gårdsenhederne K3 og K7.
De mange stolpehuller og gruber på 
pladsen indeholdt kun ganske få fund, 
i form af keramik fra jernalderen, fl int 
og lidt jernfragmenter. Det fi neste fund 
var et miniaturekar (Fig 2), som blev 
fundet i et tagbærende stolpehul i lang-
huset K3. Det lille dekorerede kar eller 
kop må være nedsat intakt i stolpehul-
let - kun tidens tand har ødelagt randen 
- ellers ville karret være blevet knust af 
stolpen. Den forsigtighed, der har væ-
ret udvist, tyder på, at det må være en 
bevidst handling. Dett e støtt es af, at lig-
nende kar er fundet i stolpehuller i an-
dre jernalder langhuse, for eksempel i 
to huse ved Rørmosen som omtalt tid-
ligere. Rent faktisk ser det ud som om, 
man på Midtsjælland og i Køge-området 
i særlig grad har deponeret små lerkar i 
det andet nordligste tagbærende stolpe-
hul set fra øst – det vil sige stolpehullet 
tætt est på husets nordlige indgang. 
Jernalderens treskibede langhuse er byg-
get efter samme skabelon, med en række 
sæt af tagbærende stolper. I velbevare-
de huse kan man være heldig at fi nde 
spor efter ildsteder eller båseskillerum i 
stalden, og de viser at der har været be-
boelse i den vestlige ende og stald i den 
østlige. Midt på hver langside har der 
været en dør. Husene er orienteret øst-
vest - så man har haft en langside vendt 
mod den varmende sol, der altid står 
mod syd på vores breddegrader. Den 
nordlige indgang opfatt es derfor gerne 
som bagindgangen, og det er altså her 

5. Fordelerringen
Ring Nord

- Jernalderhuse og off erfund
Af Jonas Christensen

Fig. 1. Plan over feltet ved Køgevej med huse markeret.
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man på dele af Sjælland i særlig grad har 
nedsat små lerkar. 
Lerkarrene har ingen praktisk funktion, 
så vi må have at gøre med en symbolsk 
eller kultisk handling. Det er nærliggen-
de at tolke deponeringen som en form 
for off er, måske som en indvielse af hu-
set eller for at beskytt e husets beboere 
mod ulykker (Henriksen 1998). Place-
ringen af ofrene i den midterste og nord-
lige del af huset kunne måske antyde, at 
det var dyrene i staldenden man særligt 
ønskede at beskytt e. En jernalder bon-
de var fuldstændig afh ængig af sit hus 
for at få ly og varme, og huset beskyt-
tede også ens levebrød i form af husdyr 
og lagre af fødevarer. Hvis huset ned-
brændte eller blev ødelagt i en storm, 
var det en katastrofe, der kunne koste 
familien livet. Det er derfor ikke så mær-
keligt, at man forsøgte at sikre sig de hø-
jere magters gunst og beskytt else.
Vi ved ikke meget om, hvilke guder 
man ofrede til i jernalderen. Historier-
ne om de nordiske guder, såsom tor-
denguden Thor med sin hammer eller 
gudernes konge Odin med de to rav-
ne, er først nedskrevet af kristne lærde 
i middelalderen. Fra vikingetiden ken-
des runeindskrifter med gudenavne, 
men allerede i germansk jernalder fi n-
des der billeder, som viser de nordiske 

guder – selv om tolkningen ikke altid er 
sikker. Der er for eksempel fundet rav-
ne-formede smykker og afb ildninger af 
en enøjet mand, der meget sandsynligt 
skal knytt es til myterne om Odin. Vi har 
altså ikke kilder, der direkte kan fortælle 
os om jernalderens religion, men der er 
gjort masser af fund som vidner om re-
ligiøse handlinger. Samtidig med depo-
neringer af miniaturekar i husene ofrer 
man dyr og lerkar med mad i moserne, 
ja i sjældne tilfælde endda mennesker 
eller hærudstyr. Ofringen af en hel hærs 
våben og udstyr har været en stor sam-
lende begivenhed for mange mennesker 
i et større område, mens nedsætt elsen af 
et enkelt lerkar under husgulvet sikkert 
kun har involveret den enkelte familie. 
Jernalderens religion har altså både om-
fatt et store prægtige ceremonier og små 
enkle ritualer. De små lerkar i stolpehul-
lerne er derfor med til at fortælle os, at 
religiøse forestillinger og ritualer var en 
del af hverdagen for jernalderens men-
nesker. 

Fig. 3. Feltet ved Køgevej set mod nord. Huset K5 er markeret med landmålerstokke. Foto Museum Sydøstdanmark.

Fig. 2. Miniaturekar fundet i stolpehul i hu-
set K3. 
Foto Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.
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Ring Øst forbinder Køgevej med Ny 
Præstøvej på østsiden af Næstved, des-
uden indeholder den et forbindelses-
stykke som går fra Stenlængegård og 
til Kalbyrisskoven. De første forunder-
søgelser blev påbegyndt i 2007, men 
projektet blev standset af Næstved 
Kommune i vinteren 2007/2008 grun-
det fi nanskrisen. Man valgte at genop-
tage projektet i stort set samme form i 
vinteren 2010/2011. Her blev de reste-
rende arealer forundersøgt af daværen-
de Næstved Museums arkæologer, og 
væsentlige lokaliteter blev efterfølgen-
de udgravet.
I området ved Stenlængegård blev der 
fundet to lokaliteter med jernaldergår-
de (Felt 5 og Felt 6). Begge lokaliteter er 
placeret på lokale mindre højdepunk-
ter i terrænet med størst koncentration 
af arkæologiske anlæg koncentreret om-

kring de højeste punkter. Felt 5 på en 
lille formodet holm og Felt 6 på en øst-
vendt skråning. Fig 1
Begge lokaliteter er typologisk dateret 
udfra huskontruktioner og genstands-
fund til førromersk jernalder og de min-
der generelt meget om hinanden. Af de 
to felter er Felt 5 dog det mest interes-
sante, idet fundmaterialet herfra er klart 
størst og med mest variation. På boplad-
sen fremkom der fi re bygninger og mi-
nimum to hegn i to forskellige faser. 
Endelig var der områder med optil 0,5 m 
tykke kulturlag samt produktionsgru-
ber. Feltet kan groft inddeles i to dele, 
som dog skal ses i en sammenhæng. Hø-
jest placeret på den lille holm fremkom 
et område med en stor koncentration af 
stolpehuller og gruber. Disse bebyggel-
sesspor blev udredt til fl ere bygninger 
og hegnsforløb.  Ved foden af holmen 

blev et område med adskillige gruber, 
kogegrube og en nedbrudt ovn udgra-
vet. Områderne tolkes som et egentligt 
beboelsesområde med et tilhørende pro-
duktionsområde. 
Til husene er bevaret fl ere vægstolper, 
hvilket er usædvanligt for jernalder-
huse ved Næstved. Disse plejer at væ-
re pløjet væk. Husenes stolper fremstod 
ikke tydelig i undersøgelsen og i første 
omgang var det kun stolpesporet som 
fremstod klart i fl aden. Ved snitning af 
stolperne kunne det ses, at de var dy-
be og markante og generelt godt beva-
ret, men at stolpenedgravningen var 
fyldt op med næsten rent undergrunds-
ler. Omkring alle store stolpehuller blev 
der derfor afrenset meget grundigt med 
ske, hvorved de svage spor af stolpened-
gravninger og stolpehuller uden bevaret 
stolpespor også kunne ses (Fig. 2).

6. Stenlængegård  
Ring Øst

- Enestegård eller enkeltgårde
Af Kasper Wurr Stjernqvist

Fig. 1 Oversigt over området omkring Stenlængegård med markering af felt 5 og felt 6. (Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Høje målebords-
blade, WMS-tjeneste).
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Husene har alle indgået i det der for-
ventes at være en enkelt families gårds-
enhed, og bebyggelsen ses i to faser. Det 
kunne ikke ud fra udgravningen afgø-
res, hvilken sammenhæng denne gårds-
enhed er indgået i. Der er ingen tvivl 
om, af der i perioden har været man-
ge aktiviteter netop i dett e område, Ud-
over bebyggelsesområdet blev der som 
sagt også fundet et større produktions-
område. Disse anlæg var ganske inte-
ressante, da kun få af de mange anlæg 
havde ens udtryk, hvilket kan tyde på, 
at de har haft forskellige funktioner i en 
eller anden håndværksmæssig produk-
tion.  Der var gruber med et højt ind-
hold af trækul, gruber fyldt med brændt 
ler, gruber med forglasset ler og enkel-
te slagger samt gruber, der tolkes som 
rester af ovne. Der blev ikke gjort fund 
som tyder på en større produktion til et 
omfatt ende salg, men det virker, til at 
den familie, der havde deres gård her, 
har fremstillet en stor del af det daglige 
husgeråd selv lige omkring deres gård.
Der er fundet keramik i fl ere gruber og 
stolpehuller på feltet. I anlæg A1025 
fandtes store dele af et kar som delvist 
blev optaget i præparat, da det inde-
holdt en del brændte knogler. Gruben i 
sig selv må betegnes som en aff aldsgru-
be og karret med indhold som udsmid 
fra bopladsen, idet der ikke var tale 
om humane knoglerester. I forhold til 
mængden af keramik, der normalt bli-
ver fundet på jernalderbopladserne om-
kring Næstved, var denne plads særligt 
rig. Udover keramikken blev der også 
fundet en fl ot bøjlefi bel af jern i en af af-
faldsgruberne (Fig. 3).Fig. 2 Oversigtsplaner for de to felter med markering af de treskibede hustomter.

Fig. 3 Bøjlefi bel (NÆM2007-200, X3526) af jern, fundet i en af aff aldsgruberne på Felt 5. Foto Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark. 
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Lige nordøst for den gamle Hovedgård 
Rønnebæksholm blev der udgravet et 
større felt med både kogestensgruber og 
rester af bebyggelse. 
Rønnebæksholm Hovedgård er nævnt 
i annalerne helt tilbage til 1321, men 
den hovedbygning, vi ser idag, er ikke 
den samme som var her i middelalde-
ren. Gården har skiftet funktion og ud-
seende mange gange, og fra 1500-tallet 
er der omtalt en krudtmølle på Rønne-
bæksholm. Gården har endvidere væ-
ret hjem for præsten og digteren N.F.S. 
Grundtvig.
Området omkring Rønnebæksholm er 
lavere liggende, og terrænet stiger til alle 
sider. Området er en del af det kuperede 
morænelandskab nord for Mogenstrup 
Ås. Feltet var beliggende nordøst for 

Rønnebæksholm og nordvest for den 
lille jordhøj Dyrehaveholm, lige syd for 
den tidligere Næstved – Præstø jernba-
ne (nu cykelsti). Udgravningsområdet 
lå på et lille, let hævet plateau på kan-
ten af et tidligere vådområde i ca. ko-
te 15. Vådområdets udstrækning ses på 
de høje og lave målebordsblade (Fig. 1). 
Vådområdet har også omslutt et Dyre-
haveholm, og det bemærkes at vådom-
rådets udstrækning var størst på de lave 
målebordsblade, som er de yngste. Syd 
for feltet og syd for det tidligere vådom-
råde løber den nu rørlagte Rønnebæk, 
som i skrivende stund er ved at blive 
fritlagt i et nyt forløb gennem det tidli-
gere vådområde. På de høje målebords-
blade viser bækkens rett e forløb, at dens 
leje er blevet omlagt i en gravet kanal, 

da vandkraften skulle bruges til at drive 
en vandmølle ved Rønnebæksholm. Det 
må antages, at udstrækningen af våd-
området har været lidt større i oldtiden, 
og at Rønnebækken er indgået i dett e.
På selve udgravningsfeltet (Fig. 2) fandt 
arkæologerne en del kogestensgruber. 
Faktisk udgjorde kogestensgruberne 
her mere end halvdelen af alle arkæo-
logiske spor, fl ere steder optræder de 
tillige i klynger. Specielt i udgravnings-
feltets mere stenede/grusede områder 
fandtes disse kogestensgruber.
Kogegrubefelterne som fænomen star-
ter i bronzealderen og anlægges indtil 
overgangen mellem førromersk jern-
alder og ældre romersk jernalder. An-
lægstypen har altså en tidsramme, der 
spænder fra ca. 1500 f.Kr. til perioden 

7. Rønnebæksholm  
Ring Øst

- Kogestensgruber og bronzealderhus
Af Kasper Wurr Stjernqvist

Fig. 1 Oversigtskort på ældre kort. Her fornemmes hvorledes feltet er placeret i landskabet. (Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Lave måle-
bordsblade, WMS-tjeneste).
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omkring Kristi fødsel. Kogestensgruber 
blev i oldtiden brugt til forskellige for-
mål. De havde en rent praktisk anven-
delse i form af stenforede huller, hvori 
der kunne laves mad. Arkæologerne 
mener dog også, at klynger eller rækker 
af kogestensgruber – såkaldte kogegru-
befelter - kan have en religiøs eller cere-
moniel betydning.
Ud over kogestensgruberne fandtes der 
også rester efter et treskibet langhus 
med tre sæt tagbærende stolper. Gan-
ske pudsigt var husets ene række tag-
bærende stolper placeret i sandet jord, 
mens den anden var placeret i langt me-
re stenet og gruset jord. Husets størrelse 
og form indikerer, at det tilhører bron-
zealderen.
Som regel er genstandsfund fåtallige på 
kogegrubefelter, og under udgravnin-
gen fremkom kun enkelte fl intredska-
ber i form af bor, skrabere og knusesten 
samt selvfølgelig fl intefl ækker. Den be-
skedne mængde keramikinventar var 
i meget dårlig forfatning, hvilket for-
mentlig skyldes bevaringsforholdene.

Fig. 2 Udgravningsplan over feltet. I den sydlige del er med gråt markeret et treskibet husomrids. Kogegruber er markeret med gråt. Det me-
get stenede/grusede undergrundsjord er markeret med gullig farve.

Fig. 3 Kogegruber i den meget stenede/grusede del af feltet. Foto Museum Sydøstdanmark.

Fig. 4 Profi lsnit af kogestensgrube. 
Foto Museum Sydøstdanmark
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Lige nord for rundkørslen, hvor Ring 
Øst mødes med Ny Præstøvej, udgra-
vede museets arkæologer fi re felter i 
sommeren 2011. Området ligger højt 
placeret i et bakket morænelandskab, 
med den skovdækkede Mogenstrup Ås 
som et markant højdedrag mod syd og 
nordvest. Felt 14 og 15 er placeret på 
kanten af et plateau med en lokal høj-
de i kote 33. Syd herfor falder terrænet 
kraftigt ned mod en fugtig lavning, der 
skyder sig ind fra vest mellem Felt 15 og 
16. Syd for denne lavning stiger terræ-
net att er som en del af et langstrakt Ø-V 
gående bakkedrag, med lokal højde i 
kote 44 mod Øst. Felt 16 er beliggende 
på den vestlige del af denne bakke og 
Felt 17 ligger på den relativt kraftigt fal-
dende sydskråning Fig. 1. I forbindelse 
med forundersøgelsen hvor de fi re felter 
blev udpeget, blev der tillige fundet en 
fi n næbfi bel med metaldetektor af en af 
museets frivillige detektorfører (Fig. 2).
På alle 4 felter fremkom bebyggelses-
spor fra oldtiden i form af treskibede 
huse. Et enkelt hus kan dateres til bron-

zealderen, mens hovedparten kan da-
teres til jernalderen og muligvis til den 
tidlige del af vikingetiden. Særligt in-
teressant var fundet af et grubehus på 
Felt 16, som på baggrund af keramik-
fund dateres til den ældste del af vi-
kingetiden. To stolpehuller placeret i 
vestenden, tolkes som en del af den tag-
bærende konstruktion i form af en dob-
beltstolpe, med den ene stolpe placeret 
umiddelbart uden for grubens afgræns-
ning. I samme linje som disse stolper, 
men ca. en meter vest for grubens af-
grænsning, ligger desuden endnu et 
stolpehul. Dett e konstruktionstræk ken-
des fra andre grubehuse, f.eks. fra vikin-
getidens Århus, og kan tolkes som spor 
efter en overdækning der strækker sig 
ud over det nedgravede gulv i grubehu-
set. Den samlede længde på grubehuset 
bliver således ca. 4,75 m, mens bredden 
er ca. 3 m. Ved tømningen af grubehu-
set kunne i kanten af nedgravningen 
desuden iagtt ages svage spor efter ned-
rammede tilspidsede pæle, støljer, til 
vægkonstruktionen (Fig. 3).

På felt 17 fremkom store dele af et sam-
let gårdkompleks med både økonomi-
bygninger og et langhus med ildsted, 
hegn, porte, og ovn (Fig. 4). Gårdkom-
plekset er typologisk dateret ud fra 
hustypen til ældre germansk jernalder 
(400-550 e.Kr.). Modsat mange af de an-
dre fundne gårdkomplekser på Ring 
Øst fandt vi her formentlig hele går-
den i den udstrækning som den havde i 
sin funktionsperiode. Udgravningen gi-
ver os derfor et godt indblik i hvilke en-
keltdele en sådan jernaldergård bestod 
af. Hovedhuset, som ikke bærer præg af 
nogen direkte reparationer, ligger Ø-V 
og har en længde på knap 20 m og en 
bredde på midten på 6 m. Syd for lang-
huset ses to mindre økonomibygninger/
staklader, hvis konstruktioner er noget 
spinklere end langhuset. Øst for lang-
huset ses resterne efter et sadeltagshegn, 
som er en almindelig kendt hegnstype 
bestående af et hegn med et halvtag. I 
dett e hegn fandtes to porte eller åbnin-
ger. De har formodentlig ikke været i 
brug samtidig, men man har på et tids-

8. Ny Præstøvej  
Ring Øst

- Gården og dens nærområde
Af Kasper Wurr Stjernqvist

Fig. 1. Oversigtskort som kombination af ældre kort og reliefk ort. (Indeholder data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste).
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punkt valgt at fl ytt e porten, forment-
lig af praktiske årsager. Det formodes, 
at hegnet har gået hele vejen rundt om 
gårdsanlægget eventuelt med dele af de 
andre konstruktioner som elementer.
Gårdsenheden i jernalderen adskiller 
sig derved ikke langt fra senere tiders 
gårdsanlæg, og indeholder mange af 
de samme elementer. Det er dog inte-
ressant, at man har fundet det nødven-
digt at indhegne gårdspladsen med et 
kraftigt hegn og portåbninger, når sel-
ve gårdsanlægget ikke befi nder sig i en 
landsbylignende struktur, men må be-
tegnes som liggende alene. Det kan væ-
re af rent praktiske foranstaltninger, så 
som indhegning af fritgående dyr eller 
som en vis form for beskytt else. Det kan 
dog også have en mere juridisk funkti-
on at indhegne sin ejendom. Dett e ses i 
hvert fald i senere tider så som i middel-
alderen, hvor markeringer af grunde og 
hele områder bliver ganske almindeligt 
som juridiske ejendomsskel.

Fig. 2. Næbfi bel 2007-200 X100 Næbfi bel af bronze fundet med detektor af Peter Henriksen, Ørsnæs type G2d, Dateret til sidste halvdel af 6. 
århundrede.  (Ørsnæs 1961; Jørgensen og Jørgensen 1997). Foto Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.

Fig. 3 Kogegruber i den meget stenede/grusede del af feltet. Foto Museum Sydøstdanmark.

Fig. 4. Udgravningsfoto af grubehuset efter 
tømning. Foto Museum Sydøstdanmark
Figur 4. Plantegning af gårdkomplekset på 
felt 17. Det store langhus ligger omgivet af 
sadeltagshegnet mod øst og de to portåbnin-
ger i forlængelse heraf, samt de to økonomi-
bygninger syd for langhuset.
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Med omfartsvejen syd om Næstved er 
ringen slutt et. Allerede i 2007 foretog 
Næstved Museum, som i 2013 blev en 
del af Museum Sydøstdanmark, forun-
dersøgelser af dele af tracéet, dels i for-
bindelse med en planlagt udstykning 
syd for Stenstrup og dels i forbindelse 
med den endnu ikke færdigprojektere-
de omfartsvej. Da den endelige projek-
tering af vejen i foråret 2016 var fastlagt, 
blev det beslutt et at supplere de tidlige-
re delvist undersøgte sekvenser og de 
dertil knytt ede påviste aktivitetsområ-
der med yderligere søgegrøfter. En ny 
forundersøgelse blev iværksat i marts 
2016 og resulterede i udgravningen af 
tre lokaliteter fordelt på 10 felter. Den 

sidste udgravning blev afslutt et i marts 
2017. Det undersøgte areal i forbindel-
se med Ring Syd udgør 18,7 ha og har 
et ca. 3,1 km langt forløb mellem Præstø 
Landevej og Dyssegårdsvej. I tilgift er 
forundersøgt ca. 600 m adgangsvej til 
Grevensvænge.
I den nordøstlige ende af Ring Syd ud-
gør Mogenstrup ås en grænse mellem 
det højereliggende, bakkede landskab 
mod nordøst og det lavereliggende og 
mere jævne landskab mod sydvest. Ved 
Rønnebæk-Sibberup er terrænet præ-
get af et markant, bakkedrag, mens det, 
hvor Ring Syd passerer syd for Sten-
strup, generelt er karakteriseret ved 
vådområder, heraf nogle bortdrænet, 

vekslende med små tørre plateauer. De 
registrerede fund og lokaliteter fordeler 
sig på plateauerne, hvor der både har 
været adgang til dyrkbar jord samt eng-
arealer til græsning.
Hvor Ring Syd møder Mogenstrup ås 
ved Grevensvænge hovedgård blev ved 
forundersøgelsen afdækket bebyggel-
sesspor fra oldtid.  Navnet Grevensvæn-
ge leder tanken hen på de seks små 
bronzefi gurer, hvis fundsted er udpeget 
i nærheden af et mosehul umiddelbart 
vest for gården. Figurerne, som nævnes 
første gang i slutningen af 1700-tallet, 
gengiver antageligt religiøse ritualer og 
tidsfæstes på baggrund af stilistiske pa-
ralleller i udformningen til yngre bron-

9. Grevensvænge
Ring Syd

- Bebyggelsesspor og samlingspladser
Af Pernille Rohde Sloth

Fig. 1. Oversigt over området omkring Stenstrup syd for Næstved med markering af de udgravede lokaliteter i forbindelse med Ring Syd samt 
kendte fund fra bronzealder og ældre jernalder samt rundhøje bredt dateret til oldtid . Grevensvængefi gurerne antages at stamme fra 
et depotfund, og det formodede fundsted er udpeget umiddelbart vest for Grevensvænge hovedgård (sted- og lok. nr. 050408-6). 
(Indeholder data fra Geodatastyrelsen, DHM og Høje målebordsblade, WMS-tjeneste).
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zealder (Kaul 2010:80f). To af fi gurerne 
blev i starten af 1800-tallet givet til Na-
tionalmuseet, mens de resterende fi re 
fi gurer er gået tabt under bombarde-
mentet af København i 1807. Dog gen-
giver en tegning fra 1790 fi gurerne. Tre 
snoreskørt-klædte kvinder, der udfører 
akrobatiske øvelser samt to siddende, 
kultøksebærende mænd med hornede 
hjelme, foruden en fi gur af ukendt køn. 
Alle fi gurerne er forsynet med tappe, 
med det formål at kunne fastgøre dem 
på noget. Eftersom fundstedet er behæf-
tet med nogen usikkerhed, og fi gurerne 
derfor fremstår løsrevet fra deres oprin-
delige kontekst, forekom undersøgelser-
ne ved Grevensvænge som en mulighed 
for at indkredse aktiviteter fra bronzeal-
deren i området.
Bebyggelsessporene var beliggende 
ca. 500 m nord for Grevensvænge ho-
vedgård og kan, på baggrund af de 
fremdragne hustomters typologiske ud-
formning, indledningsvis dateres bredt 
til perioden fra yngre bronzealder til ro-
mersk jernalder. Bebyggelsessporene 
er fordelt på to felter adskilt af en lille 
naturlig lavning og repræsenterer for-
mentlig to gårdsenheder i optil fi re fa-
ser indenfor den ovennævnte periode. 
Flere tilknytt ede bebyggelsesspor kan 
med al sandsynlighed fi ndes mod vest 
udenfor felterne. På lokaliteten blev der 
samlet set afdækket syv hustomter be-
stående af seks treskibede langhuse 
samt en mindre treskibet økonomibyg-
ning. Huskonstruktionerne er omgivet 
af større og mindre gruber, som repræ-
senterer materialetagningsgruber, hvor 
der er blevet hentet ler til klining af hu-
senes vægge. Desuden blev der fundet 
enkelte kogegruber, der synes at skulle 
knytt es til bebyggelsen. 
Umiddelbart nord for hustomterne på 
Felt 10 blev i kanten af feltet afdækket 
16 kogegruber anlagt i et bælte oriente-
ret østsydøst-vestnordvest. Der blev på-
truff et kogegruber fl ere steder under de 
arkæologiske undersøgelser forud for 
Ring Syd, dels spredtliggende i tilknyt-
ning til bebyggelse, hvor de har fundet 
anvendelse som jordovne i forbindel-
se med madlavning og dels i koncen-
trationer, hvor kogegruberne optræder 
stort set uden andre anlægstyper og for-
mentlig har indgået i ritualer eller fester, 
hvorfor felter med mange kogegruber 
også benævnes samlingspladser. Ko-
gegrubefelter tidsfæstes indenfor ram-
merne af bronzealder og førromersk 
jernalder og kan have en brugsperio-
de, der dækker fl ere hundrede år. Bæltet 
af kogegruber på Felt 10 udgør et sam-
menhængende forløb og kan repræsen-
tere en samlingsplads uden tidsmæssig 
relation til bebyggelsen. 

Fig. 2. Ring Syd begynder at tage form ved Grevensvænge samtidig med udgravningen af 
de sidste felter. Set fra nordøst. Dronefoto: Steen Knarberg, steenknarberg.com.

Fig 3. Oversigtsplan med markering af de treskibede hustomter samt kogegruber. 

(Prangsgaard 2014:96ff ). Hvor bæltet af 
kogegruber på Felt 10 ved Grevensvæn-
ge synes at udgøre en struktureret kon-
centration, udgør kogegruberne ved 
Kildegård en mere ustruktureret fore-
komst. Her har samlingspladsen en 
eksponeret placering på den vestvend-
te skråning og er desuden også belig-
gende i nærheden af vand i form af den 
nærliggende kilde samt engarealerne 
syd for Stenstrup, der i oldtid samt hi-
storisk tid har haft vådbundskarakter.

Endnu et kogegrubefelt blev afdækket 
i forbindelse med Ring Syd på den ef-
terfølgende lokalitet kaldet Kildegård. 
Der er så mange kogegruber (ca. 200 
stk.), at det virker usandsynligt, at de 
skal tilskrives almindelige bopladsak-
tiviteter, og de tolkes derfor som en 
samlingsplads. Her forekommer koge-
gruberne som en koncentration på Felt 
7 (Fig. 3), i tilgift kan kogegruberne føl-
ges i et mere spredt og diff ust forløb 
mod syd ind på Felt 6 til feltets sydlige 
afgrænsning, der ligger på kanten af en 
nu rørlagt kilde. Kogegruberne på sam-
lingspladser optræder i strukturerede 
eller ustrukturerede koncentrationer 
og har ofte en eksponeret beliggenhed 
eller tilknytning til vådbundsområder 
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Ring Syd strejfer kanten af landsbyen 
Rønnebæk-Sibberup, som første gang 
nævnes i skriftlige kilder i 1356 under 
navnet Sybbæthorp (Trap 1955:266). 
Umiddelbart vest for landsbyen og Kil-
degård, som har lagt navn til udgravnin-
gen, blev der registreret bebyggelsesspor 
både fra oldtid, middelalder samt nyere 
tid. På samme mark kendes i øvrigt en 
nu rørlagt kilde, som formentlig har in-
spireret til gårdens navn. Bebyggelses- 
og aktivitetssporene strækker sig ned 
for foden af den vestvendte skråning til 
det tidligere engområde mellem Røn-
nebæk, Sibberup og Stenstrup. 
Der blev undersøgt en samlingsplads 
med ca. 200 kogegruber (som nævnt i 
forrige afsnit) fra bronzealder og/eller 
førromersk jernalder samt sporene efter 
tre treskibede hustomter fra jernalder. 
I tilgift blev afdækket en konstruktion, 
som adskiller sig fra de øvrige hustom-
ter, idet der ikke kunne registreres sik-
re spor efter indre tagbærende stolper 

(centralt på Felt 6). Taget kan i givet fald 
udelukkende have hvilet på væggene. 
Huset fremstår som 23 m langt og 7 m 
bredt og med let krumme vægge. Des-
uden er huset forsynet med en række 
stolper langs ydersiden af langvægge-
ne. Disse udvendige stolpers funktion er 
usikker. I enkelte af profi lsnitt ene i stol-
pehullerne kunne ses stolpespor, men, 
med forbehold for ringe bevaret dyb-
de, kunne der ikke påvises skrå støtt e-
stolper. De nærmeste paralleller synes at 
være vikingetidens etskibede hustomter 
eller udskudshuset, som optræder fra 
den sene del af 1000-tallet. I få tilfælde 
er der fundet huse, der fremstår som et 
bindeled mellem de to hustyper (Jensen 
1987:17ff ), og det er muligt, at konstruk-
tionen skal føjes til gruppen af huse, 
der konstruktionsmæssigt knytt er sig i 
gruppen af overgangshuse.
Det sydøstligste felt (Felt 8), helt op mod 
de eksisterende huse i Rønnebæk-Si-
bberup, repræsenterer den sidste fase 

af bebyggelse på udgravningsområdet 
og dækker med al sandsynlighed høj-
middelalderen og frem til starten af 
1800tallet. Feltet indeholdt resterne af 
en nord-syd liggende bygning K5. Byg-
ningen bestod af fem nedgravede tag-
bærende stolpepar, og der var ingen 
erkendbar vægkonstruktion. Fundene 
fra stolpehullerne sætt er nedrivningsfa-
sen til et sted omkring slutningen af høj-
middelalderen. 
Derudover sås resterne af to gårdanlæg 
af yngre dato. Det ældste består af en 
enkelt bygning K7. To parallelle stolpe-
rækker danner bygningens vægforløb, 
og der er enkelte stolper inde i bygnin-
gen, der kan have været tagbærende, 
eller som potentielt kan markere skil-
levægge. Fylden i stolpehullerne inde-
holdt store mængder tegl, hvilket sætt er 
dateringen af bygningens nedrivning til 
middelalderen eller senere. Brugen af 
nedgravede stolper til vægkonstruktion 
aftager hen imod middelalderens afslut-
ning, herefter bygges væggene oftere 
på enten enkeltliggende stolpebærende 
sten, eller syldstensrækker. Bygninger 
med nedgravede stolper er dog svære at 
datere typologisk, da særligt økonomi-
bygninger bliver bygget med nedgrave-
de stolper langt op i tiden. 
Umiddelbart 1 m syd for - og parallelt 
med K7 -  lå resterne af endnu et gård-
anlæg. Dett e var en trelænget gård K24, 
der kan genfi ndes på Original 1 kort teg-
net i 1790. Under udgravningen kunne 
kun resterne af den nordlige og den syd-
lige længe erkendes, da disse var byg-
get med tagbærende stolper, og derved 
fremkom som stolpehuller i undergrun-
den. Stolpehullernes fyld i de to længers 
var meget lig hinanden, dog var opbyg-
ningen forskellig. Den nordlige bygning 
havde stolper, der var relativt ligeligt 
fordelt overfor hinanden, hvorimod den 
sydlige var mere ujævnt fordelt. Dett e 
antyder at den nordlige bygning er ble-
vet bygget efter en protobindingsværk 
teknik (Rensbro 2003:47), hvor stolper-
ne rejses parvist støtt ende tagspære-
ne. Den sydligere er muligvis rejst med 
spærene liggende på selve tagremmen. 

10. Kildegård 
Ring Syd

- Udgravningerne ved Sybbæthorp
Af Tim Slumstrup & Pernille Rohde Sloth

Fig. 1. Oversigtskort over felterne ved Kildegård. 
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Sidstnævnte teknik falder drastisk i 
hyppighed frem mod det 1700tallet.
På Original 1 kortet, kunne det ses, 
hvor den centrale længe - det formode-
de hovedhus - havde ligget. Der kun-
ne dog kun konstateres enkelte svage 
nedgravninger og forsænkninger i un-
dergrunden, der kunne sammenholdes 
med et relativt spinkelt syldstensspor. 
Denne syld er under nedrivningen ble-
vet spredt ud over en stor del af feltet 
og antageligt til dels genbrugt. Gården 
er altså bygget med et hovedhus af bin-
dingsværk på syld, med en længe i nord 
og en længe i syd, der formentlig er op-
ført med to forskellige metoder, hvilket 
antyder, at de er opført på forskellige 
tidspunkter, eller med vidt forskellig 
funktion. Ved næste kortoptegning 1817 
er gården væk. Den er altså revet ned et 
sted imellem år 1790 og 1817.
Under udgravningen kunne der ses to 
veje, hvor den ene er den senere udret-
tede (jvf. Original 1 kort), eksisterende 
Stenstrupvej, den anden er en indkør-
selsvej i retning ind på gårdspladsen til 
K24. Stenstrupvejs forløb respekterer al-
le gårdene i udgravningen, og formo-
des derfor at være en af områdets ældre 
færdselsårer. Indkørselsvejen derimod 
respekterer ikke gården K7, og det kan 
derved erkendes at K7 er ældre. Fun-
dene fra vejforløbene bekræfter ligele-
des dett e, da alle fund fra indkørslen 
alle var fra efterreformatorisk tid. På 
den ældre Stenstrupsvej er fundet fl ere 
middelaldergenstande, der iblandt en 
kobbersterling ca. år 1420.
Sammenfatt ende tolkes K5 som den 
ældste gård efterfulgt af K7 frem mod 
middelalderens afslutning, i efterrefor-
matorisk tid, herefter skifter gårdan-
lægget karakter og udskiftes med den 
trelængede gård K24, der antages at væ-
re opført i umiddelbar forlængelse af 
nedrivningen af K7, grundet deres præ-
cise parallelle beliggenhed i forhold til 
hinanden. Ved etableringen af den tre-
længede gård, der stod frem til omkring  
1800 blev der etableret en indkørselsvej, 
denne blive nedlægges samtidig med 
gården.  

Fig. 3. Kobbersterling fundet ved detek-
torafsøgning af Jan Jensen. Foto: Jens Ol-
sen, Museum Sydøstdanmark.

Fig. 2. Oversigt over den fl erfasede gård samt de registrerede vejforløb på Felt 8
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Syd for Stenstrup gennemskærer vejfor-
løbet et terræn præget af lavninger veks-
lende med små plateauer, som i oldtiden 
har været egnet til boplads og agerbrug. 
Her blev påtruff et fl ere ganske interes-
sante områder, hvor der kunne udskil-
les bebyggelsesspor, som på baggrund 
af genstandsfund samt kulstof 14-date-

11. Iglekærgård
Ring Syd

- Bopladsspor fra yngre bronzealder og 
ældre jernalder
Af Pernille Rohde Sloth

ringer kan knytt es til tidsrammen fra ca. 
700 f.Kr. til 250 e.Kr. og spænder over 
perioderne yngre bronzealder, førro-
mersk jernalder og romersk jernalder.
Lokaliteten strækker sig over fi re små 
felter (Felt 1-4) med hovedvægten af ak-
tivitetssporene koncentreret på Felt 2 og 
3. De påtrufne bebyggelsesspor rækker 

ud over det til omfartsvejen afsatt e are-
al og udgør derfor blot et mindre udsnit 
af områdets oldtidsspor. Man kan fore-
stille sig, at landskabet i området syd 
for Stenstrup i den ovennævnte periode 
har været præget af spredtliggende går-
de med et landsbylignende fællesskab. 
Kun et enkelt treskibet langhus kunne 

Fig. 1. Den treskibede hustomt på Felt 2, Iglekærgård. 
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Fig. 3. Randskår fra en grube (A951), hvorfra der blev hjemtaget et stort antal lerkarskår 
fra førromersk jernalder per. II-III. Foto: Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.

Fig. 2. I en aff aldsgrube (A1101) fremkom skårene (X79) fra et kar med beklaskning indtil 4 
cm fra den afrundede mundingsrand. På overgangen mellem beklasket og glat parti sidder 
en omløbende liste med skråtstillede indskæringer samt ringformede knopper. 
Foto: Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.

udskilles blandt anlægssporene, mens 
det relativt store antal gruber, herunder 
materialetagningsgruber fra udvinding 
af ler til klining af langhusenes vægge, 
afspejler en mere omfatt ende bebyggel-
se, som må fi ndes i området uden for det 
undersøgte tracé til Ring Syd. Hustom-
tens seks sæt tagbærende stolper har 
været placeret således, at den tagbæren-
de konstruktion var lidt bredere centralt 
i huset for at smalne til nær langhusets 
gavle, og langvæggene har formentlig 
fremstået let krumme. Fylden i stolpe-
hullerne indeholdt trækul, brændt ler 
samt forslagget organisk materiale. For-
slagget organisk materiale opstår ved 
meget høje temperaturer, og bebyggel-
sessporene repræsenterer med al sand-
synlighed en brandtomt. Hustomten 
har typologisk paralleller i romersk jern-
alder, og kulstof 14-dateringer af forkul-
let korn fra stolpesporenes fyld placerer 
husets brugsperiode i sen ældre romersk 
jernalder til tidlig yngre romersk jernal-
der. Langhuset tilskrives altså den yng-
ste fase blandt de daterede kulturspor 
på lokaliteten. 
Især var der på Felt 2 og 3 bemærkel-
sesværdigt mange gruber, som viste 
sig at rumme et stort antal keramik-
skår, foruden dyreknogler og bear-
bejdet fl intmateriale. En stor del af 
gruberne tilhører lokalitetens ældste fa-
ser; blandt andet blev udgravet enkelte 
gruber indeholdende keramik med be-
klasket yderside, hvilket er et fænomen, 
der knytt er sig til bronzealder og ældre 
jernalder. Enkelte af de beklaskede skår 
(X79) fremviser endvidere en type or-
namentik, der sædvanligvis tidsfæstes 
til bronzealderens yngste del. Største-
parten af keramikmaterialet fra lokali-
teten er dog tidsmæssigt knytt et til en 
fremskreden del af førromersk jernalder 
og er fundet i gruber på fl ere af felter-
ne. I samme gruber blev registreret be-
arbejdet fl intmateriale, hvilket ikke er 
ualmindeligt i jernaldersammenhæng, 
men dog et ofte overset fænomen. Dett e 
skyldes i høj grad, at fl intmaterialet fra 
jernalderbopladser altovervejende be-
står af ukarakteristiske afslag. En frisk 
æg på et fl intafslag behøver ikke yder-
ligere tildannelse for at kunne skrabe el-
ler skære. Det relativt store fl intinventar 
fra sikkert daterede anlæg på lokaliteten 
understreger, at materialet til stadighed 
var en almindeligt anvendt ressource 
også i jernalderen. Til sammenligning 
blev der ikke registreret en eneste me-
talgenstand, hvilket kan skyldes, at me-
talgenstande har været fåtallige, dårligt 
bevaret, eller at kasserede metalobjekter 
blev omforarbejdet og genanvendt.  
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Miniaturekar fundet i stolpehul i huset K3.
Foto: Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark.
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