
 

 

 

KNV292 Kyse Markvej 45, Vallensved sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø 

amt. Sted nr. 04.05.14. Sb.nr. 22. 

 

Kampagne: 16-12-2014  

Beretning for mindre forundersøgelse forud for genslyngning af Harrested Å samt 

etablering af kunstig ådal. Undersøgelsen er udført af arkæolog Pernille Rohde Sloth 

og arkæolog Kim Christoffersen for Museum Sydøstdanmark december 2014 og 

januar 2015. 

 

 

Figur 1. Søgegrøft A3 øst for Harrested Å. Foto: Kim Christoffersen. 
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Abstract 

Forud for etableringen af kunstig ådal samt genslyngning af en strækning på ca. 225 m af Harrested Å forestod 

Museum Sydøstdanmark en mindre forundersøgelse. Der blev ikke fundet nogen oldtidsspor.   

 

Figur 2. Oversigtskort med lokalitetens beliggenhed vest for Næstved markeret med stjerne, 1:175.000 ©KMS. 
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Undersøgelsens forhistorie 

I forbindelse med reguleringen af Harrested Å, matr. 10a Kyse By, Vallensved og matr. 8b Vallensved By, Vallensved, 

vurderer Museum Sydøstdanmark, at der ved arbejdet kan fremkomme væsentlige oldtidsanlæg og at en 

forundersøgelse vil være nødvendig. 

Der er i området gjort enkelte oldtidsfund fra neolitikum (sb. 040514-01) samt germansk jernalder og middelalder (sb. 

040508-12). Desuden antyder stednavne på ældre kortmateriale tilstedeværelsen af vandmøller ved Kyse og Jenstrup 

(Dahl 2007:11). 

Denne forundersøgelse dækker reguleringsarbejdet umiddelbart nord for Fodsporet. Yderligere reguleringsarbejde er 

planlagt umiddelbart syd for Fodsporet på matr. 10b Kyse By, Vallensved. 

 

 

Figur 3. Lokaliteten markeret med stjerne samt kendte fund fra området, på baggrund af Lave Målebordsblade. 1:20.000 
(©KMS). 

 

Litteratur: 

Dahl, S.C. 2007. Lokalhistorie. Træk af Hyllinge sogns - og omegn - historie. Gamle vandmøller. Især langs Harrested og 

Saltø åer. 

 

 

Administrative data 

Efter henvendelse fra Næstved Kommune følges anlægsarbejdet som arkæologisk overvågning og besigtigelse af 

muldafrømning. 
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Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen. Originaldokumentation findes 

på museet. 

Undersøgelsen blev bekostet af Museum Sydøstdanmark. 

  

Topografi, terræn og undergrund 

Strækningen, hvor der skal foretages reguleringsarbejde omkring Harrested Å, henligger på 

forundersøgelsestidspunktet som overdrevsareal, delvist beplantet med skov. 

Undergrunden består af sandet ler og er generelt vandlidende, dog uden spor efter egentlige vådbundsaflejringer. 

 

 

 

Figur 4. De opmålte søgegrøfter er markeret med rødt, mens det muldafrømmede område til mulddepot er markeret med blå. 
1:2500 (©KMS). 

Målesystem 

Opmålinger af søgegrøfter og oldtidsanlæg er opmålt med GPS koordinatsystem UTM zone 32/EUREF89. 

Efterfølgende er opmålingerne digitaliseret til MapInfo-tabeller ved hjælp af MapDigi.   
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Et afrømmet område til mulddepot vest for åen blev ikke opmålt, men er markeret på ortofoto og gemt som MapInfo-

tabel. 

 

Øvrige data 

Forundersøgelsen blev udført i perioden 16.12.2014 til 07.01.2015 med pause imellem jul og nytår. Daglig leder og 

beretningsansvarlig var arkæolog Pernille Sloth, Museum Sydøstdanmark. Desuden deltog arkæolog Kim 

Christoffersen. 

Ansvarlig leder var overinspektør Kasper Wurr Stjernqvist, Museum Sydøstdanmark. 

Bygherre stillede maskine til rådighed i forbindelse med undersøgelsen. 

Maskine samt fører var fra Jacobsen og Blindkilde a/s i en 25 t gravemaskine på bælter monteret med en 2 m bred 

skovl. 

Det forundersøgte område var generelt vandlidende grundet årstiden og terrænet, hvilket havde betydning for 

undersøgelsen idet de afrømmede områder og søgegrøfter hurtigt blev fyldt med vand. 

  

Udgravningsmetode 

Arbejdet blev indledt på den vestlige side af Harrested Å og det blev aftalt med entreprenør/maskinfører, at museet 

skulle foretage løbende besigtigelser efter muldafrømning. Dog skred anlægsarbejdet hurtigt fremad og de 

muldafrømmede områder blev hurtigt fyldt med vand, hvilket vanskeliggjorde besigtigelsen. På den østlige side af åen 

blev der derfor efter aftale med bygherre truffet beslutning om at grave en søgegrøft med tilstedeværelse af en 

arkæolog inden selve reguleringsarbejdet blev iværksat. 

Søgegrøfterne blev indmålt med gps og der blev taget oversigtsfotos af arealet. 

Dokumentation er indtastet i Museernes Udgravningsdata (MUD).  

 

Undersøgelsens resultater 

Anlægsarbejdet omkring åen berørte i alt ca. 9500 m2. Ved forundersøgelsen blev der i alt afdækket 1163 m2, hvilket 

udgør 12 % af det samlede anlægsareal. Der blev ikke registreret nogen kulturspor eller fund.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Museum Sydøstdanmark betragter forundersøgelsen som afsluttet og arealet er frigivet.   

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 06-11-2015 

 

________________________________________________________ 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

  

A1 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A2 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     

A3 Udgravningstek

nisk 

Søgegrøft Udateret     
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Fotoliste 

 

Billednr. Motiv Anlæg Filmtype Dato Fotograf 

D/1 Grøft A3, sydlig del, set fra vest  digitalt foto 06-01-2015 Kim Christoffersen 

D/2 Grøft A3, midter del, set fra 

syd 

 digitalt foto 06-01-2015 Kim Christoffersen 

D/3 Grøft A3, nordlig del, set fra 

øst 

 digitalt foto 06-01-2015 Kim Christoffersen 

D/4 Grøft A3, sydlig del med å, set 

fra syd 

 digitalt foto 06-01-2015 Kim Christoffersen 

D/5 Oversigt ved grøft A1, set fra 

vest 

 digitalt foto 06-01-2015 Kim Christoffersen 

D/6 Oversigt jorddepot, set fra syd  digitalt foto 06-01-2015 Kim Christoffersen 

 


