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Abstract
Forud for byggeri af 16 fritliggende boliger på en del af matr. 20 c Hammerby, Hammervej jvf. lokalplan
1.B7.1 foretog Næstved Museum en prøvegravning. Der blev ikke iagttaget kulturspor.

Undersøgelsens forhistorie
Baggrunden for prøvegravningen var lokalplan 1.B7.1 med et projekt for byggeri af 16 fritliggende boliger
på en del af matr. 20 c Hammer by udført af privat bygherre, Johannes Holt i Hammer. På lokalplanområdet
er der ingen kendte, registrerede fortidsminder, men i hele oplandet omkring Lov er der adskillige
registreringer af fortidsminder, der viser, at der har været stor aktivitet i hele området igennem oldtiden. Lov
øst for jernbanen er opstået som stationsby efter åbningen af jernbanen mellem Roskilde og Masnedø i 1870,
mens den ældre del af Lov vest for banen har ældre aner. Sydvest for den ældre landsby er registreret
bopladsspor og gravplads fra ældre jernalder (sb.nr. 050401-15,16 og 22). Syd for Lov ligger kirkelandsbyen
Hammer, der er grundlagt senest i 1100-tallet, og som har lagt navn til herredet. Øst for Lov ligger
Blangslev, der med stednavneendelesen -lev indikerer en forgænger på stedet allerede før vikingetid. Dertil
kommer hele det omfattende Vester Egesborg-kompleks vest for Lov med handels- og anløbsplads fra sen
jernalder og vikingetid. Det vurderes derfor, at der var grundt til at forvente spor efter oldtidsaktiviteter på
området.

Det blev fredag d. 19. juni aftalt med bygherre at prøvegravningen skulle foretages mandag d. 22. juni.
Kort over Lov og Hammer. Lokalplansområdet ligger umiddelbart syd for Lov.
Fra www.dkconline.dk

Administrative data
Administrativ korrespondance: Se museets sag NÆM2008:151 Hammervej.
Prøvegravningen blev foretaget ca. 7.30 til 11 mandag d. 22. juni 2009. Museumsinspektør og arkæolog
Susanne Outzen stod for prøvegravningen.
Ansvarlig leder var museumsinspektør Birgitte Borby Hansen.

Prøvegravningen blev bekostet af bygherre Johannes Holt, Hammervej 50, 4700 Næstved, der selv stod for
entreprenørarbejdet.

Topografi, terræn og undergrund
Udgravningsarealet ligger umiddelbart syd for den nuværende Lov by på det område, der også kaldes
Riselod og Riselod Huse.
Moræneleret er den dominerende jordbundstype i sognet. Muldlaget på det undersøgte areal var blot 20-25
cm, hvilket betød, at der flere steder, især på højdepunkterne var tydelige plovspor i undergrunden.
Undergrunden havde skiftende karakter, men var hovedsagelig brungul let leret, enkelte steder meget leret.
Enkelte steder bestod undergrunden af gråbrunt sandet ler, der var svær at skelne fra muldlaget.
Undergrunden var mange steder iblandet små og håndstore flinte- og kampesten. Enkelte var meget store.
Pga. de mange sten, var der mange stenspor i undergrunden.
Arealet skråner jævnt fra nordøst mod sydvest med højdepunkt længst nordøst på grunden. Længst mod syd
ligger en lille lavning, der er normalt er våd om vinteren. Grøft 1-3 fra landevejen fik forbindelse med
lavningen. Lavningen vil blive anvendt til mulddepot i forbindelse med boligbyggeriet og senere også
bebygget.

Målesystem
Der blev ikke udlagt målesystem, men grøfterne bliver senere indmålt af Landmålergården.

Øvrige data
Vejret var tørt og varmt ca. 20-22 grader med enkelte skyer.
Gravemaskinen var en 30-tons bæltedrevet maskine med en 225 cm bred rabatskovl.

Udgravningsmetode
Der blev udlagt i alt 6 søgegrøfter à 225 cm's bredde i omtrent sydøst-nordvestlig retning jævnt fordelt på
grunden. Der var ingen anlæg at registrere.
Der blev taget i alt 4 fotos af grøfterne inklusiv oversigtsbilleder.
Det blev aftalt med bygherre, at grøfterne 1-6 indmåles af Landmålergården samtidig med, at landmålerne
alligevel skal indmåle matrikler til det fremtidige byggeri.

Undersøgelsens resultater
Der blev ikke iagttaget kulturspor.

Fremtidigt arbejde på stedet
På baggrund af de manglende spor af fortidsminder vurderes det, at det vil være unødvendigt at foretage en
egentlig undersøgelse på arealet. Bygherre er informeret herom.
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Prøvegravningsfelterne indtegnet på topografisk kort i MapInfo.
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