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KUAS nr.  

Rapport for overvågning af opgravning til nyt fundament forud for genopførelse af 

et ca. 36,5 m2 stort fritidshus på matr. 3a Rejnstrup By, beliggende Rejsntrupvej 9a, 

4250 Fuglebjerg,  Overvågningen blev udført d. 23. september 2015 af 

museumsinspektør Susanne Outzen. 

 

  



Undersøgelsens forhistorie 

Ejer, Claus Neergaard, havde søgt om tilladelse til  at genopføre lysthuset ”Vildanden” (formentlig opført 1888) efter at 

det nedbrændte d. 17. oktober 2013.  

 

Lysthuset lå helt tæt op ad en langdysse (sb.nr. 045 0505-2) hvorfor en genopførelse krævede en særlig tilladelse og 

dispensation af Næstved Kommune fra fortidsmindebeskyttelseslinjen samt arkæologisk overvågning af afrømning til  

nyt fundament. 

Det nye fundament blev lagt med samme udstrækning som det gamle.  

 

Ejendommen ligger i  et område rigt på fortidsminder med flere sten- og langdysser samt den forsvundne landsby 

Borup Ris tæt ved. Der var derfor al mulig grund til  nøje at overvåge afrømningen forud for nyt fundament, da der var 

stor risiko for at støde på kulturhistoriske levn. 

 

  

 

Administrative data 

Ejer af ejendommen er Claus Neergaard. Gunderslevholm, Gunderslevvej 13, 4160 Herlufmagle. 

 

Claus Neergaard deltog ved overvågningen sammen ingeniør Henrik Almegaard samt med lejer af ejendommen Peter 

Lotz, der også tog en del fotos, som han har stillet til  rådighed for museet.  Claus Neergaard stillede maskinkraft og 

mandskab til  rådighed ved afgravningen, der blev udført med rendegraver.  

 

Overvågningen blev foretaget af museumsinspektør Susanne Outzen onsdag formiddag d. 23. september 2015. 

Overinspektør Kasper W. Stjernquist var ansvarlig leder. 

  

 

Topografi, terræn og undergrund 

Ejendommen ligger syd for Tystrup-Bavelse Sø på et åbent, skrånende stykke ned mod vandet . Syd og vest herfor 

ligger en stor skov. 

Selve lysthuset ligger placeret oppe på toppen af bakken.  

Det var tydeligt, at der havde været gravet samme sted flere gange i forbindelse den nedbrændte bygning. Muldlaget 

var meget tyndt og undergrunden var noget omrodet. Der har tidligere stået en række træer på stedet, hvilket der 

også var spor af. 

  

 

Målesystem 

Der blev ikke udlagt målesystem. Byggefeltet l igger oveni det gamle byggefelt.  

 



Udgravningsmetode 

Overvågning af afgravning til  det ca. 36,5 m2 byggefelt samt forsyningsledningstracé SØ og VNV for byggefeltet.  

Der blev fjernet jo i  en ca. 30 cm's dybde indtil  det vurderedes, at undergrunden var nået.  

 

Undersøgelsens resultater 

Overvågningen resulterede ikke i  arkæologiske fund.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Da området er så rigt på fortidsminder skal museet også ved fremtidige arbejder på ejendommen kontaktes, det kan 

overvåges, om der dukker kulturhistoriske værdi er frem  

 

 

  



Museum Sydøstdanmark d. 09-12-2015 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 23-09-2015  

0/1 Opstart på 

afgravning, 

set fra 

nordøst 

   digitalt foto 23-09-2015 Susanne 

Outzen 

0/2 Arbejdsfoto, 

set fra øst 

   digitalt foto 23-09-2015 Susanne 

Outzen 

0/3 Arbejdsfoto, 

set fra 

nordøst 

   digitalt foto 23-09-2015 Susanne 

Outzen 

0/4 Arbejdsfoto, 

set fra 

sydvest 

   digitalt foto 23-09-2015 Susanne 

Outzen 

0/5 Ledningstracé 

lige syd for 

byggefeltet, 

set fra vest 

   digitalt foto 23-09-2015 Susanne 

Outzen 

0/6 Det 

afrømmede 

byggefelt og 

ledningstracé

, set fra nord 

   digitalt foto 23-09-2015 Susanne 

Outzen 

 


