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Beretning for større forundersøgelse af et areal på 82 hektar forud for anlæggelsen af 
Næstved Nordlige Omfartsvej. Beretningen dækker undersøgelsen af Etape 5, strækningen fra 
Kalsagervej i øst til Ringstedgade og fra Susåen til Slagelsevej i vest. Udført af Museum 
Sydøstdanmark fra september 2013 til marts 2014. 
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Abstract 
Ved en større forundersøgelse af et 821.200 m2 stort areal forud for anlæggelsen af Næstved 
Nordlige Omfartsvej Etape 5, strækningen fra Kalsagervej til Slagelsevej, blev der registreret 
3034 anlægsspor. I alt blev der fundet 11 større koncentrationer af væsentlige fortidsminder 
med mere end 40 konstruktioner, hvoraf de 5 felter med 7 langhuse og 2 hegnsforløb blev 
udgravet ved forundersøgelsen mens resten er undersøgt ved de efterfølgende udgravninger. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Næstved Museum blev i efteråret 2012 kontaktet af Vejdirektoratet med henblik på at udføre 
en arkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af Næstved Nordlige Omfartsvej i 
henhold til museumsloven og samarbejdsbeskrivelsen "Arkæologi og statens veje". 
Næstved Museum fusionerede i 2013 og opgaven blev herefter varetaget af Museum 
Sydøstdanmark. 
 
På et møde den 23.11.2012 blev det aftalt at dele projektet op i etaper, således at de områder 
som først ville blive berørt af anlægsarbejdet blev undersøgt først. Det drejede sig om 
tilslutningen til den østlige omfartsvej (Etape 1, KNV00011), den østlige fordelerring ved 
Køgevej (Etape 2, KNV00008) og forlægningen af Sorøvej (Etape 3, KNV00041). De 
arkæologiske undersøgelser på disse arealer blev påbegyndt i foråret 2013 og afsluttet inden 
anlægsstarten 1.9.2013. Derudover blev det besluttet af overvåge anlæggelsen af 
erstatningsnatur i form af vandhuller (Etape 4, KNV00058). Resten af traceet, dvs. 
strækningen fra Kalsagervej til Ringstedgade og fra Susåen til Slagelsevej blev benævnt Etape 
5 (KNV00060). 
 

 
Figur 1: Etaper på Næstved Nordlige Omfartsvej 

 
 
Kulturhistorie Etape 5 
Strækningen mellem Kalsagervej og Ringstedgade løber på den sydvestlige del af et større 
morænebakkekompleks, hvor der er registreret adskillige bopladser fra jernalderen (Jeshøjgård, 
sb.nr. 040507-70, 84, 85, 86, og 88) og en meget rig kvindegrav fra romersk jernalder 
(Maglebjerg, sb.nr. 0405407-63). 
I den modsatte ende af traceet er der udgravet en større jernalderboplads ved Slagelsevej 
(Rørmosegård, sb.nr. 040507-37). 
 
I nærheden af vejtraceet er der registeret en rundhøj fra oldtiden ved Vridsløse (sb.nr. 
040507-5), en langhøj fra bondestenalderen ved Maglebjerg (sb.nr. 040507-62), to rundhøje 
ved Gangesbro (sb.nr. 040507-3 og 4), samt en rundhøj ved Rislev (sb.nr. 050708-11). 
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Langs traceet kan der ud fra original 1 kort, høje målebordsblade samt reliefkort udpeges 9 
mulige gravhøje, heraf ligger de 2 inden for selve vejtraceet. 
 
Ved Gangesbro, nær Susåen, er der fundet en urnegrav fra bronzealderen (NÆM 2006:120). 
Lige syd herfor er der udgravet en boplads fra bondestenalderen, en stenbygget grav fra 
bondestenalder samt 2 brandgrave fra bronzealderen (sb nr. 050407-80). 
 
Ved Vridsløse og Ladby ligger der fredede ødekirker, og der er gjort en del løsfund fra 
middelalderen, blandt andet mønter, i nærheden af disse landsbyer. 
 
Den arkivalske kontrol viste altså, at der har været aktivitet i området gennem hele oldtiden, og 
at der er fundet både gravhøje, bopladser, og løsfund indenfor eller nær traceet. Museet 
vurderede derfor, at det ville være nødvendigt med en arkæologisk forundersøgelse for at 
fastslå tilstedeværelsen og udstrækningen af væsentlige fortidsminder. 
 

 
Figur 2: Fundkomplekser nær omfartsvejens trace. 

 

 
Figur 3: Traceet for Næstved Nordlige Omfartsvej vist på historisk kort (Høje Målebordsblade). 
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Forhistorie Etape 5 
Vejdirektoratet præsenterede den overordnede tidsplan for hele den Nordlige Omfartsvej ved 
et statusmøde d. 4.2.2013. En revideret tidsplan blev gennemgået på et møde d. 15.8.2013. 
Heraf fremgik det at den østlige del mellem Kalsagervej og Ringstedgade skulle frigives senest 
d. 1.2.2014, arealet til brobyggeri ved Susåen skulle frigives senest 1.4.2014 og den vestlige 
del mellem Susåen og Slagelsevej skulle frigives inden 1.8.2014. 
 
Det samlede areal for de tre dele udgjorde Etape 5 og blev behandlet som et samlet projekt 
med et areal på 872.900 m2. Der kunne dog på forhånd frigives arealer, som måtte påregnes 
at være forstyrrede, herunder de mest vejnære partier, et areal ved landsbyen Ladby, hvor der 
har ligget et teglværk i nyere tid, samt en strækning ved Jeshøjgård på den østligste del af 
vejen, som allerede var undersøgt (NÆM2006-135 og NÆM2006-161). Det samlede 
undersøgelsesareal blev dermed på 775.200 m2. 
 

 
Figur 4: Delstrækninger på Etape 5 med tidsplan for frigivelser. 

 
Med hensyntagen til Vejdirektoratets meget stramme tidsplan blev det aftalt at 
forundersøgelsesbudgettet skulle give mulighed for at undersøge mindre ukomplicerede 
koncentrationer af væsentlige fortidsminder, således at større områder kunne frigives allerede i 
forundersøgelsesfasen. Dette betød at der blev budgetteret med en dækningsgrad på 20% 
samt øgede udgifter til dokumentation. Budgettet indeholdt også udgifter til at museet selv 
skulle afsætte traceet i felten. Det samlede budget blev på 3.390.157,00 kr. (ekskl. moms). 
Budgettet for prøvegravningen blev godkendt af Kulturstyrelsen d. 26.8.2013 og der blev 
indgået en Rådgiveraftale med Vejdirektoratet d. 2.9.2013. 
Forespørgsel til Ledningsejerregistret blev sendt d. 28.8.2013, og alle LER oplysninger var 
modtaget d. 5.9.2013. 
D. 16.9.2013 fremsendte Vejdirektoratet opdaterede GIS tabeller over omfartsvejens trace. I 
tabellen var markeret de arealer, hvor der var indgået frivillig aftale med lodsejeren omkring en 
arkæologisk forundersøgelse. 
På grund af størrelsen på udgifterne til gravemaskine skulle opgaven i udbud. Der blev indgået 
en kontrakt med HRJ Service A/S om levering af gravemaskine d. 18.9.2013. 
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Tillægsarealer 
Budgettet til forundersøgelsen af Næstved Nordlige Omfartsvej blev lavet på baggrund af GIS 
tabeller over arealet tilsendt museet d. 4.7.2013. Der kunne på forhånd frigives en del arealer, 
så det samlede undersøgelsesareal blev på 775.200 m2. 
 
D. 16.9.2013 fik museet tilsendt en større samlet arealjustering, som bragte 
undersøgelsesarealet op på 815.200 m2. 
 
På et statusmøde d. 12.12.2013 blev museet adviseret om et nyt forløb af adgangsvejen ved 
Herlufholm Alle. En skitse for arealet blev modtaget d. 23.1.2014. Arealet blev afsat i felten og 
undersøgt i marts måned, mens en GIS tabel for tillægsarealet blev tilsendt senere. 
Arealjusteringen bragte det samlede areal op på 821.200 m2. 
 
D. 28.3.2014 blev stiforløbet syd for Øllebjerg med tilslutning til Holsted Allé ændret en smule. 
Museet vurderede at det ikke krævede yderligere undersøgelser, da der ikke var fundet 
interessante anlægsspor ved forundersøgelsen i det område. 
 
D. 17.11.2014 sendte Vejdirektoratet en arealjustering vest for rundkørslen ved Slagelsevej. 
Da der ved anlæggelsen af den vestlige omfartsvej var fundet en jernalderboplads ved 
rundkørslen, blev det vurderet at arealet godt kunne være interessant. D. 12.1.2015 modtog 
museet GIS tabeller, som indskrænkede arealet, og det blev derfor besluttet blot at overvåge 
entreprenørens muldafrømning. 
Besigtigelsen blev foretaget d. 25.2.2015. Tillægsarealet skulle bruges til en midlertidig 
cykelsti, som blev anlagt på et gruslag ovenpå muldjorden. Der blev således ikke gravet af til 
undergrunden og det var ikke muligt at iagttage anlægsspor. 
 
D. 23.3.2015 modtog museet et kort over arealjusteringer ved arbejdspladsen vest for Susåen, 
hvor der skulle anlægges et regnvandsbassin, samt et ekstra arbejdsareal syd for Fodsporet. 
Museet blev desværre ikke kontaktet af entreprenøren forud for anlæggelsen af regnvands-
bassinnet, så ved besigtigelsen d. 6.5.2015 kunne det konstateres at en tredjedel af bassinnet 
allerede var gravet og at resten var ødelagt af kørsel. Der kunne således ikke iagttages nogen 
anlægsspor. D. 3.7.2015 blev en afvandingsgrøft ved Fodsporet besigtiget. Der var afrømmet 
en grøft på 2 meters bredde og der kunne iagttages enkelte irregulære fyldskifter, muligvis 
gruber og et enkelt stolpehul. Anlæggene blev fotodokumenteret. De kan eventuelt være 
udkanten af en boplads på bakken mod nordvest.  
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Administrative data 
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen. 
Originaldokumentation og oldsager findes på museet. 
 
Bygherre: Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene. 
 
Bygherres kontaktperson: Jochen Meyer, Vejdirektoratet - Arealerhvervelse, Thomas 
Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. 
 
Undersøgelsen blev finansieret af bygherren (jævnfør museumsloven). 
 
 

Øvrige data 
Forundersøgelsen blev påbegyndt den 24. september 2013 og afsluttet den 28. marts 2014. 
 
Ansvarlig leder var museumsinspektør Jonas Christensen, der også varetog den daglige 
ledelse. Derudover deltog arkæologerne Pernille Rohde Sloth, Kim Christoffersen og Jacob 
Suhr Bisschop-Thomsen i hele undersøgelsen, mens arkæologerne Martin Risvig, Jeanette 
Ørskov, Jeanette Skaarup og Martin Hamberg deltog i dele af undersøgelsen. 
 
Beretningen er udarbejdet af Jonas Christensen, Kim Christoffersen og Pernille Rohde Sloth. 
 
Pernille Rohde Sloth, Kim Christoffersen og Jacob Suhr Bisschop-Thomsen har indtastet data 
i MUD. 
 
GIS-data er behandlet af Jonas Christensen. 
 
Muldafrømningen blev dels foretaget med en 16 tons gravemaskine på larvefødder udstyret 
med en 2 m bred rabatskovl leveret af HRJ Service A/S samt flere 20-30 tons gravemaskiner 
med 2-2,2 meter bred rabatskovl indlejret fra forskellige firmaer (de lejede maskiner var 
generelt af dårlig kvalitet og gik ofte i stykker). 
 
Entreprenør var HRJ Service A/S, Karrebækvej 850, 4736 Karrebæksminde. 
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Topografi, terræn og undergrund 
Næstved Nordlige Omfartsvej er en ca. 7 km lang vej, der strækker sig fra Køgevej i øst, over 
Susåen ved Gangesbro, til Slagelsevej i vest. 
Etape 5 dækker strækningen fra Kalsagervej til Ringstedgade og fra Susåen til Slagelsevej, da 
arealerne ved den Østlige Fordelerring på Køgevej (Etape 2, KNV00008) og øst for Susåen 
(Etape 3, KNV00041) allerede var undersøgt og frigivet. 
 

 
Figur 5: Traceet for Næstved Nordlige Omfartsvej vist på reliefkort (Danmarks Højdemodel). 

 
Den østlige del af traceet løber gennem et højtliggende bakkelandskab, der ligger på sydsiden 
af et større plateau af morænebakker. Jeshøj på 65 m.o.h., der ligger hvor traceet starter ved 
Kalsagervej, er det højeste punkt i nærområdet. 
Mod vest falder terrænet let og traceet passerer her et lavereliggende område ved 
Fensmarksvej, lige nord for den markante bakkeknold Maglebjerg (53 m.o.h.). 
Vest for Fensmarksvej fortsætter det lette fald ned mod Susåen. Traceet løber her i en lavning 
syd for landsbyen Vridsløse, der ligger på et plateau i over 50 m.o.h. 
Vest for Vridsløse falder terrænet til 20 m.o.h. og traceet løber her hen over en større bakke 
kaldet Øllebjerg (i 30 m.o.h.), der dominer landskabet mellem Vridsløse og Ringstedvej. Vest 
for Øllebjerg og ned mod Susåen bliver terrænet mere fladt og undergrunden sandet. 
 
Den vestlige del af traceet starter ved Susåen, hvor terrænet er fladt og undergrunden sandet. 
Traceet løber her nord for en række sandede bakker (Humlebjerg), der er en del af den 
nordlige afslutning på Mogenstrup Ås. 
Fra Susåen fortsætter traceet i en bue mod syd. Traceet passerer en enkel bakketop, men eller 
er landskabet rimelig jævnt indtil det når den markante bakke Egehøj (32 m.o.h.) sydøst for 
landsbyen Ladby. 
Syd for Egehøj flader terrænet ud, indtil det nord for Slagelsevej domineres af mindre højninger 
og lokale lavninger. 
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Målesystem 
Traceets afgrænsning blev afsat af museet med en GPS ud fra GIS-filer leveret af 
Vejdirektoratet. 
 
Alle anlæg, grøfter og felter blev indmålt med GPS. Dog blev der opmålt med totalstation i 
nogle få dage på matrikel 2a og 2r Ladby By, Herlufholm.  
Fixpunkter blev opsat af museet med GPS. 
Alle opmålinger er i projektionen Euref 89. 
Alle GIS-data er transformeret til MapInfo tabeller ved hjælp af ArkDigi og er efterfølgende 
behandlet i  MapInfo. Originalfiler og rettede filer opbevares på museets server. 
 
 

Udgravningens forløb 
 
Ringstedgade - Øllebjerg 
Forundersøgelsen blev igangsat d. 24.9.2013. Gravemaskine 1 (på 16 tons) startede ved 
Ringstedvej på ”Grøn koncert” arealet, der var det største sammenhængende areal på etapen, 
idet arbejdstraceet her nåede en bredde på 250 meter. 
Der blev trukket grøfter fra Ringstedgade og i østlig retning. Jorden på arealet var sandet, men 
med mange sten og et muldlag på op til 130 cm, så det gik kun langsomt fremad. Især tog det 
lang tid at lave udvidelser på de steder hvor der fremkom interessante anlægsspor i form af 
gruber med keramik (Felt 5).  
I den nordlige del af arealet antydede reliefkortet en mulig overpløjet gravhøj, så denne del 
valgte Vejdirektoratet at friholde for anlægsarbejde. Midt på den sydlige del lå en mindre 
tydelig mulig gravhøj, som blev prøvegravet. 
 

 
Figur 6: "Grøn koncert" arealet set fra foden af Øllebjerg mod vest. 
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Herlufsholms arealer vest for Susåen 
Museet blev d. 3.10.2013 orienteret af Vejdirektoratet om, at der var skaffet adgang til 
Herlufsholms arealer vest for Susåen, men at undersøgelserne skulle være afsluttet inden d. 
15.10.2013 på dele af arealet og resten inden 1.11.2013 pga. jagtinteresser. Det var kritisk at 
få undersøgt disse arealer i efteråret, da de først ville blive eksproprieret i slutningen af februar 
2014 og skulle frigives senest d. 1.4.2014.  
Museet lavede en aftale med Herlufsholms skovfoged John Hansen om en forlængelse af 
tidsfristen for museets undersøgelser af markarealet, således at det var muligt både at trække 
alle grøfter (inklusive for den del af traceet som først skulle frigives d. 1.8.2014) og tildække 
dem igen. 
 
Gravemaskine 2 (på 25 tons) startede d. 9.10.2013 på markarealerne vest for Susåen, og 
marken var tildækket igen d. 21.10.2013. Bortset fra en remise, som først måtte fældes efter 
ekspropriationen, blev der trukket grøfter på hele arealet. Grøfterne blev navngivet med 
bogstaver, for at undgå dobbeltnummerering (A–AN). 
I Plantagen ned mod Susåen var træerne fældet, men efterladt i bunker, så der måtte trækkes 
grøfter mellem rækkerne. På skrænten ned mod Susåen blev der trukket fire mindre grøfter 
(AJ–AM), som resulterede i fundet af et kulturlag med flintredskaber (Felt 6). Feltet blev 
registreret som del af forundersøgelsen. 
D. 29.10.2013 var plantagen tildækket og der var trukket en grøft i adgangsvejen fra 
Tudsebjergvej. Det var dog ikke muligt at tildække grøfterne ved Susåen, da Felt 6 først var 
færdig registreret d. 1.11.2013, så gravemaskine 2 blev flyttet til Grøn Koncert arealet. 
 

 
Figur 7: Grøfter nord for remisen på Herlufholms jorder, set mod syd. 
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Øllebjerg - Fensmarkvej 
Strækningen fra Øllebjerg til Fensmarkvej var tilplantet ved et naturgenopretningsprojekt og 
gravemaskinen måtte derfor fjerne træer på 1-3 meters højde før gravningen af hver grøft. 
Derudover var arealet hegnet ind, så der skulle bruges tid på at fjerne stolper og trådnet. Det 
var desuden meget vådt i denne periode så gravemaskinerne havde svært ved at manøvrere og 
lavtliggende grøfter blev oversvømmede. Der var således ikke optimale betingelser for 
erkendelsen af arkæologiske anlægsspor på denne strækning. 
 
Gravemaskine 1 nåede Øllebjerg d. 16.10.2014 og fortsatte med at lave grøfter på 
strækningen mod Fensmarkvej. 
Henover Øllebjerg løber en gasledning, som blev afsat i felten af DONG. Der er således et 
afbræk i alle grøfter pga gasledningen. 
Lige øst for Øllebjerg blev der fundet tagbærende stolpehuller og der blev lavet en større 
udvidelse ved Grøft 67-69 (Felt 4). Feltet blev registreret som del af forundersøgelsen. 
 

 
Figur 8: Søgegrøfter på Øllebjergs sydside, med skovrejsningen midt i billedet. Set fra toppen af Øllebjerg mod syd. 

 
Gravemaskine 2 startede d. 30.10.2013 med at udvide Felt 5 færdigt, og fortsatte derefter i 
traceet til cykelstien syd for selve omfartsvejen fra Øllebjerg til Fensmarkvej (grøft C1–C8). Da 
cykelstien var færdig d. 7.11.2013 gravedes grøfter fra Fensmarkvej mod vest. 
 
Syd for landsbyen Vridsløse var der to arealer hvor museet ikke kunne få adgang: En hestefold 
(matr. nr. 8a Vridsløse By, Herlufsholm) og den nordlige del af traceet langs Vridsløsevej (matr. 
nr. 5a og 7g Vridsløse By, Herlufsholm). Forundersøgelsen måtte derfor i første omgang 
fortsætte uden om disse arealer. Hestefolden blev først forundersøgt 2.12.2013 og traceet 
langs Vridsløsevej først d. 29.1.2014 i snevejr. 
 
Vest for Vridsløsevej blev der fundet tagbærende stolpehuller, som indgik i konstruktioner, og 
der blev udvidet mellem Grøft 105-109 (Felt 1). Der blev indsendt et budget og 
udgravningen gik i gang d. 25.11.2013 (KNV00060-02). Det viste sig at den ene konstruktion 
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strakte sig ud over tracegrænsen syd for feltet. Naturstyrelsen, der ejede jorden, gav dog 
tilladelse til at der blev gravet uden for traceet, så bopladsen kunne afgrænses. Dette arbejde 
blev ikke faktureret til Vejdirektoratet. 
 
Øst for Vridsløsevej fortsatte traceet henover en bakketop, og her blev der d. 7.11.2013 lavet 
en mindre udvidelse i Grøft 122-124 (Felt 3), hvor der var fundet en huskonstruktion. Feltet 
blev registreret som del af forundersøgelsen. 
 
Fensmarkvej – Kalsagervej 
Denne strækning løb nord for et villakvarter i dyrket mark. Dele af traceet på arealerne nord for 
Jeshøjgård var frigivet på forhånd, da de allerede var arkæologisk undersøgt. Den nordlige del 
af traceet langs Fensmarkvej (matr. 5d Vridsløse By, Herlufsholm) blev først frigivet til 
forundersøgelse d. 27.11.2013. 
 
D. 14.11.2013 trak gravemaskine 1 grøfter på den stejle bakkeknold Maglebjerg i den sydlige 
del af traceet op mod Fensmarkvej, og d. 15.11.2013 begyndte begge gravemaskiner at 
trække grøfter fra Fensmarkvej mod vest. 
 

 
Figur 9: Begge gravemaskiner trækker søgegrøfter lige øst for Fensmarkvej. Set mod syd, med Maglebjerg i baggrunden. 

 
Gravemaskine 1 blev d. 18.11.2013 sendt til Kalsagervej, hvor den trak grøfter i traceet for 
omlægningen af Jeshøjvej samt i en granplantage ved Kalsagervej. 
I granplantagen fandtes spor efter huskonstruktioner i Grøft 300-301 (Felt 2). Afrømningen af 
feltet tog lang tid, da al jorden måtte samles i den sydlige ende af traceet. Feltet blev 
registreret som del af forundersøgelsen. Registreringen var færdig d. 20.12.2013. 
 
Gravemaskine 1 tildækkede løbende grøfter, og brugte desuden en del tid i december på at 
tildække de grøfter, der ikke havde været tid til at tildække undervejs. 
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Gravemaskine 2, som havde gravet ved Ladby, blev d. 11.12.2013 flyttet tilbage til 
Fensmarkvej for at trække de sidste grøfter (Grøft 307-319) på et areal hvor der i første 
omgang ikke var lavet en frivillig aftale med lodsejeren, samt at deltage i tildækningen af grøfter. 
 
Arealer øst for Ladby 
Gravemaskine 2 blev flyttet til Ladby d. 29.11.2013 og begyndte at trække grøfter på matr. 
13g Ladby By, Herlufsholm. Dele af arealet var kraftigt forstyrret af recente dræn og 
lertagningsgruber, så nogle af grøfterne blev lagt med 30 meters mellemrum. 
 
Vest for traceet var Naturstyrelsen i gang med en skovrejsning, som strakte sig ind over det 
areal museet var blevet bedt om at forundersøge. Efter kontakt med Vejdirektoratet og 
Naturstyrelsen blev det besluttet at den allerede etablerede og indhegnede skovrejsning ikke 
blev forundersøgt (grænsen for skovrejsningen er markeret med en stiplet linie i Felt tabellen). 
 
D. 11.12.2013 blev der trukket grøfter på toppen af Egehøj, hvorefter gravemaskine 2 blev 
flyttet tilbage til Fensmarkvej for at færdiggøre den del af traceet, der skulle frigives først. 
 
På et møde med Vejdirektoratet d. 12.12.2014 blev det besluttet at fortsætte 
forundersøgelsen indtil vinteren kom. De meget våde vejrforhold og den tunge fedtede lerjord 
ved Ladby betød dog, at gravemaskinerne brugte uforholdsmæssigt meget tid på at trække 
grøfter og især på at tildække dem igen. 
Forundersøgelsen fortsatte d. 7.1.2014 hvor der blev trukket grøfter på den sydlige skråning af 
Egehøj. Føret var dog så mudret og fedtet, at det var nødvendigt med en større gravemaskine 
som erstatning for den lille gravemaskine 1. HRJ service lejede derfor en større gravemaskine, 
men udlejningsmaskinerne var af så dårlig kvalitet at maskinen måtte udskiftes hele fire gange. 
D. 15.1.2014 var arealet mellem Egehøj og Fodsporet færdigt (Grøft 239-256), og grave-
maskinen tildækkede derefter grøfter ved Ladby og ved Susåen frem til d. 28.1.2014, og 
lavede de sidste manglende grøfter ved Vridsløsevej d. 29.1.2014. 
Herefter blev der en pause i feltarbejdet, da frost og sne umuliggjorde opmåling og registrering. 
 

 
Figur 10: Søgegrøfter på sydsiden af Egehøj, med Fodsporet i baggrunden. Set mod syd. 
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Fodsporet - Slagelsevej 
Samtidig med forundersøgelsen af omfartsvejens Etape 5 skulle der etableres 
erstatningsvandhuller i området (KNV00058, Etape 4). To vandhuller lå indenfor traceet på 
matr. 2a Ladby By, Herlufsholm. For ikke at skulle grave flere gange på samme areal blev det 
besluttet at museet overvågede muldafrømningen, der foregik fra d. 23.1.2014. Det 
resulterede i registreringen af en huskonstruktion, hegn og flere gruber (Felt 7). 
 
Feltarbejdet blev genoptaget med en stor gravemaskine d. 17.2.2014, hvor der blev gravet 
grøfter syd for Fodsporet. 
På Beredskabsstyrelsens område (matr. 2n Ladby By, Herlufsholm) blev der d. 20.2.2014 
fundet spor efter huskonstruktioner i Grøft 268-270 (Felt 8). Feltet blev ikke udvidet færdigt 
ved forundersøgelsen, da alle jordbunker skulle lempes flere gange, på grund af traceets ringe 
bredde på det pågældende sted. Der blev efterfølgende lavet et budget for en mindre 
udgravning (KNV00060-03). 
 
Fra d. 26.2.104 blev der trukket grøfter på matr. 2r Ladby By, Herlufsholm. Der blev fundet tre 
afgrænsede koncentrationer af anlægsspor med flere konstruktioner (Felt 9, 10, 11). Der 
blev efterfølgende lavet et samlet udgravningsbudget for alle tre felter (KNV00060-05). 
 

 
Figur 11: Søgegrøfter på matr. 2r ved Slagelsevej, set mod nordvest. 

 
Sydlig adgangsvej Herlufholm 
Fra Herlufholms Alle skulle der etableres en adgangsvej til arbejdsarealerne vest for Susåen. 
Derudover manglede der forundersøgelse af en remise, hvor træerne ikke var fældet, og et 
tillægsareal til en ny vej mellem Herlufholm Alle og Gammel Skovridervej. 
 
Fra d. 20.3.2014 blev der trukket en enkelt grøft langs den eksisterende markvej (Grøft 326A-
E og 328A-B) og i tillægsarealet (Grøft 329-330), hvor der blev registreret et dige. 
D. 25.3.2014 blev der trukket grøfter i remisen (Grøft 331-334). 
D. 28.3.2014 var alle grøfter tildækket og diget var reetableret. 
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Udgravningsmetode 
Der blev med en gravemaskine afrømmet muld i søgegrøfter med ca. 15 meters afstand. 
Grøfterne blev på det meste af arealet orienteret med en svag afvigelse fra N-S (dvs. NNV-
SSØ eller NNØ-SSV), dog blev grøfterne på smalle arealer langs veje, i adgangsvejene samt 
på cykelstien lagt så de fulgte traceets afgrænsning. 
Søgegrøfterne blev udvidet de steder hvor der fremkom større anlæg, som kunne afgrænses, 
eller stolpehuller, som kunne indgå i konstruktioner. De steder hvor der fremkom større 
koncentrationer af fortidsminder blev mulden afrømmet i egentlige felter. Budgettet var lavet 
med en dækningsgrad på 20% hvilket muliggjorde at afgrænse koncentrationer af væsentlige 
fortidsminder totalt, således at der allerede i prøvegravningen blev skabt klarhed over 
udstrækning og anlægstæthed. 
 
De fleste grøfter, felter og anlæg blev opmålt med GPS, dog blev enkelte grøfter og anlæg 
indmålt med totalstation. Opmålingsdata er efterfølgende behandlet i MapInfo og samlet i 
tabellerne Anlæg, Felt og Kote (punkter med højdeangivelse). I tabellen Anlægsbeskrivelser er 
data fra MUD (type, beskrivelse, etc) koblet sammen med GIS data. 
 
Alle anlæg blev nummereret fortløbende under gravningen og nummereret i felten på en 
træpind. Der er registreret 3950 anlæg i alt på den nordlige omfartsvej, heraf kan de 3034 
henregnes til prøvegravningen. Se Anlægslisten (A1-A4127). 
I anlægslisten for prøvegravningen indgår kun de anlæg, der ikke kan henføres til et 
udgravningsfelt. Alle anlæg på de seks felter, der blev undersøgt ved en egentlig udgravning, 
er beskrevet i beretningerne for de respektive udgravninger, hvad enten de er registreret ved 
forundersøgelsen eller udgravningen (KNV00060-02, -03, -04, og -05). 
 
Alle anlæg er beskrevet i fladen (i en anlægsliste på en iPad) eller snittet med spade, tegnet i 
1:20 og beskrevet på tegnefolie (T1-T78). Se Tegningslisten. 
 
Alle konstruktioner er nummeret og beskrevet (K1-K37). Se Konstruktionsbeskrivelser. 
Flere huskonstruktioner på udgravningsfelterne blev snittet, tegnet, og beskrevet allerede ved 
prøvegravningen, men de er beskrevet i beretningen for det pågældende felt. 
 
Alle fund fik et anlægsnummer i felten og er efterfølgende nummereret (X1-X337), beskrevet 
og magasineret. Se Fundlisten. 
 
Der blev taget jordprøver fra enkelte gruber og de tagbærende stolpehuller, hvor det var muligt 
(P101-P182). Se Prøvelisten. 
 
Der blev taget 237 fotos undervejs (D601- D2727). Alle fotos er beskrevet i en fotobog med 
fortløbende numre genereret af kameraet. Film 1 er taget med museets kamera, mens Film 3 er 
taget med iPhone. Se Fotolisten. 
Der blev taget oversigtsfoto af grøfter og felter under feltarbejdet. Der blev taget nærbilleder 
med målestok af tydelige stolpehuller, der indgik i konstruktioner, samt af gruber som kunne 
funktionsbestemmes eller som indeholdt fund.  
 
Anlægsbeskrivelser, fundbeskrivelser, tegningsliste, og fotoliste er indskrevet i MUD. 
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Undersøgelsens resultater 
Ved forundersøgelse af et 821.200 m2 stort areal blev der trukket 412 større og mindre 
søgegrøfter (G1-G334, C1-C8, A-AN). Der blev registreret 3034 anlægsspor (A1-A4127) og 
91 fund (X1-X337). 
 
Ud af de 3034 anlæg, der blev registreret i søgegrøfterne, er der 900 gruber, 161 kogegruber 
og 385 stolpehuller. Derudover blev der registreret 1 ovn, 1 brønd, 1 dige, 2 dige-grøfter, 93 
grøfter, 68 kulturlag, 36 lag og 187 fyldskifter. Der blev også fundet 1 dyrkningsspor, 7 spor 
efter veje, 4 recente forstyrrelser og 787 dræn, der alle kan henføres til nyere tid. Endelig blev 
der registreret 21 sten og 258 naturfænomener (stenspor, muldpletter, etc.), mens 114 anlæg 
udgik og 7 var udgravningstekniske betegnelser (snit, kvadratmeter felter, etc.). 
 
Ved prøvegravningen blev der lavet udvidelser af søgegrøfterne til større og mindre felter, for at 
skabe klarhed over anlæggenes sammenhæng og udbredelse. På baggrund af 
forundersøgelsens resultater kunne der udpeges 6 afgrænsede arealer med væsentlige 
fortidsminder, der blev indstillet til udgravning. I alle tilfælde var der tale om bopladsområder 
med spor efter huskonstruktioner fra jernalderen. Resultaterne af udgravningerne er 
dokumenteret i de respektive beretninger: KNV00060-02 Felt 1, KNV00060-03 Felt 8, 
KNV00060-04 Felt 7 og KNV00060-05 Felt 9, 10 og 11. 
 

 
Figur 12: Oversigtsplan med grøfter og felter. 

 
I det følgende bliver forundersøgelsens resultater gennemgået i delstrækninger. På de fleste 
strækninger er der påtruffet aktivitetsområder af en sådan størrelse, at der er blevet udvidet til 
et regulært felt. I alt blev der på hele den forundersøgte strækning undersøgt 11 felter, og 
heraf blev de 5 udgravet i forundersøgelsen, idet der var budgetteret med, at mindre 
forekomster af væsentlige fortidsminder kunne afgrænses og udgraves allerede i 
forundersøgelsen. 
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Indledningsvis gives en overordnet beskrivelse af de fundne fortidsminder på de enkelte 
strækninger. Dernæst følger en mere indgående beskrivelse af felterne (Felt 2-6) udgravet som 
en del af forundersøgelsen. 
 
Kalsagervej - Fensmarkvej 

 
Figur 13: Strækningen fra Kalsagervej i øst til Fensmarkvej i vest. 

 
Der blev på denne strækning påtruffet én anlægskoncentration fra yngre romersk jernalder, der 
gav anledning til en større udvidelse, benævnt Felt 2 (jf. feltbeskrivelse nedenfor). Den 
resterende del af strækningen bød på spredtliggende kogegruber, gruber og stolpehuller. Der 
var også mange dræn og recente nedgravninger, især lige øst for Fensmarkvej, hvor der også 
sås spor efter mange lavninger/vådområder. 
Der blev dog påtruffet enkelte anlægskoncentrationer på strækningen. Nord for Felt 2 blev der 
anlagt en søgegrøft forud for anlæggelsen af en ny adgangsvej fra Kalsager til Jeshøjvej. 
Omkring 230 m fra Felt 2 blev der i søgegrøften registreret sporene efter en nord-syd 
orienteret konstruktion, formentlig en sekvens af et halvtagshegn (K36), bestående af to 
stolpesæt samt en enkeltstående stolpe. Omkring stolpehullerne fremkom enkelte 
affaldsgruber. Hegnsforløbet kan sandsynligvis typologisk dateres til romersk eller germansk 
jernalder. 
I en grøft langs med Fensmarkvej, hvor forundersøgelsesarealet var relativt smalt, fremkom et 
formodet tagbærende sæt til et treskibet hus (K37) fra bronze- eller jernalder. Yderligere 
tagbærende sæt kunne ikke findes inden for arealet, idet huset formentlig strækker sig mod 
vest ind under Fensmarksvej. Omkring den mulige konstruktion blev registreret enkelte gruber 
samt humøse lag med enkelte kulturindslag, dog ingen daterende fund. 
Yderligere blev der på strækningen Kalsagervej – Fensmarkvej registreret enkelte mindre 
koncentrationer af kogegruber i tilknytning til lavninger. 
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Fensmarkvej - Øllebjerg 

 
Figur 14: Strækningen fra Fensmarkvej i øst til bakketoppen Øllebjerg i vest. 

Der blev på strækningen udlagt søgegrøfter i det kommende vejtracé inklusive arbejdsarealer 
samt i et cykelstitracé syd for omfartsvejens forløb. Der blev udgravet tre felter med 
bebyggelse fra perioden romersk til germansk jernalder (Felt 1, Felt 3 og Felt 4). Felt 1 er 
udskilt i egen kampagne (KNV00060-02), mens Felt 3 og 4 er udgravet som en del af 
forundersøgelsen. 
 
Ud over bebyggelsessporene på de ovennævnte felter fremkom i et ellers anlægstomt område 
umiddelbart vest for Fensmarkvej 9 spredte kogegruber, heriblandt 3 kogegrubegrøfter. På et 
45 ha stort areal umiddelbart syd herfor er under en arkæologisk forundersøgelse registreret 
mere end 100 kogegruber og –grøfter fordelt i mindre grupperinger (NÆM2004:114; sb. nr. 
040507-68). Det er sandsynligt, at de fundne kogegruber og kogegrubegrøfter udgør en del 
af samme kompleks, der er tolket som et rituelt aktivitetsområde sandsynligvis fra bronzealder 
eller ældre jernalder. 
 

 
Figur 15: Kogegrubegrøft A1803. 
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Sydvest for Vridsløse fremkom resterne af et vejlag (A578, A580 og A582) fra en nu sløjfet vej, 
som har løbet fra Vridsløse mod sydvest til Vridsløse Huse, en lille spredtliggende bebyggelse, 
som i dag er blevet opslugt af Næstved-bydelen ’Musikbyen’. Vejen kan have fungeret som 
kirkevej. Vejen kan følges på ældre kortmateriale; på Høje Målebordsblade vises vejens forløb 
som nævnt ovenfor, mens den på Lave Målebordsblade er delvist sløjfet. Kirkegården blev 
endnu omkring 1850 benyttet til begravelse, selvom kirken på dette tidspunkt var nedbrudt. 
Det tilbageværende vejlag bestod fortrinsvis af gråbrunt, sandet ler med en del mursten samt 
plamager af sort sand og grus. Vejlaget blev snittet med maskine. Der fremkom ingen hjulspor 
under det nyere vejlag. 
 

 
Figur 16: Vejforløb syd for Vridsløse. Pilen viser de erkendte anlægsspor i søgegrøfterne. 

 
Mellem Øllebjerg og Vridsløse blev der lavet to mindre udvidelser: I Grøft 85-86 blev der på et 
mindre plateau omgivet af lavninger fundet spredte gruber og stolpehuller, heriblandt to 
næsten ens 0,5 meter dybe stolpehuller med 4 meter i mellem (A457 og 471). Der blev fundet 
keramik af jernalder karakter i udvidelsen. I Grøft 93-95 blev der fundet et grubekompleks med 
større gruber (A526, A529, A532 og A536). I A532 fandtes groft magret beklasket keramik 
formentlig fra bronzealder eller yngre jernalder. Gruberne lå lavt i terrænet og tolkes som 
udkanten af et aktivitetsområde, der formentlig strækker sig videre mod syd. 
 
Yderligere fremkom der på strækningen spredtliggende gruber, kogegruber samt stolpehuller, 
som ikke kunne henføres til egentlige konstruktioner. 
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Øllebjerg - Ringstedgade 

 
Figur 17: Strækningen Øllebjerg i øst til Ringstedgade i vest. 

 
Forundersøgelsesarealet var meget bredt på denne strækning, og vest for stigningen op mod 
den markante bakketop Øllebjerg var terrænnet relativt fladt (der var blevet afholdt Grøn 
Koncert på arealet i mange år).  
På den vestlige del af arealet blev et område med aktivitetsspor fra tidligneolitikum udgravet 
som en del af forundersøgelsen (Felt 5). På den resterende del af arealet fremkom enkelte 
fundtomme gruber, en enkelt grube med et flintafslag samt spredtliggende kogegruber.  
En mulig gravhøj på den sydlige del af arealet kunne ikke iagttages i søgegrøfterne, selvom der 
blev lavet udvidelser (Grøft 26 og 27). 
Det skal dog bemærkes at der var et meget tykt humøst lag mellem den øverste muld og den 
sandede, stenede undergrund, som gjorde det meget svært at iagttage anlægsspor. Især på 
Øllebjergs syd- og vestvendte skråninger fremkom ophobede muldlag med enkelte 
kulturindslag i form af trækulsnister. 
 
 
Susåen – Herlufsholms jorde 
På det flade sandede terræn vest for Susåen blev der kun fundet spredte anlæg, fortrinsvis i 
form af gruber, dog blev der helt tæt på Susåen i Grøft AJ – AM fundet et kulturlag med 
flintredskaber fra jægerstenalderen (se Felt 6). 
Derudover sås den eneste koncentration af anlæg i Grøft I – J og i Grøft N, hvor der fandtes 
gruber og kulturlag med trækul og sten, samt spredte stolpehuller af oldtidskarakter. I Anlæg 
1147 i Grøft N fandtes et fragment af en tyndnakket flintøkse, og der fandtes også spredte 
afslag i området. Koncentrationen må tolkes som udkanten af et bopladsområde, muligvis fra 
neolitikum. 
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Figur 18: Strækningen fra Susåen til Fodsporet 
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På grænsen mellem Herlufsholm og Ladby ejerlav lå en lav bakkeknold, der virkede oplagt til 
bebyggelse eller gravplads, men der var stort set ingen anlægsspor på den sandede bakke. 
Selve grænsen mellem de to ejerlav udgjordes af et beskyttet stendige, der blev snittet og 
registreret. Diget (A3037) var omkring en meter højt og bestod af jord og store sten. Under 
det synlige dige var op til 1 meter store sten gravet ned i undergrunden. 
 

 
Figur 19: Dige A3037 på grænsen til Herlufsholms jorde. 

 
 
Ladby - Fodsporet 
Vejtraceet på strækningen øst for landsbyen Ladby løb nærmest nord-syd, og der blev derfor 
trukket nogle meget lange søgegrøfter orienteret NNØ-SSV.  
Der blev, bortset fra dræn og recente forstyrrelser, stort set ikke fundet anlæg på strækningen, 
og af den grund blev nogle af søgegrøfterne lagt med 30 meter imellem. 
 
På skråningen op ad Egehøj var der en meget skarp grænse mellem muld og den kompakte 
lerundergrund, og der blev registreret en del større rektangulære nedgravninger på 2,5 – 13 
meter i de østligste grøfter (Grøft 214 og 228).  Nedgravningerne er formentlig 
lertagningsgruber fra nyere tid og muligvis er hele terrænet afgravet i forbindelse med 
lertagning, idet terrænnet på matriklen mod øst er mere end en meter højere. Der har ligget to 
teglværker i Ladby, kun omkring en kilometer væk. 
På toppen af den markante bakke Egehøj, i 32 m.o.h., løb traceet lige mellem to højninger, der 
på forhånd var udpeget som mulige gravhøje, men der fandtes ikke anlægsspor som kunne be- 
eller afkræfte formodningen. 
På sydsiden af Egehøj var der også stort set kun dræn, dog fandtes der ned mod Fodsporet i 
syd lidt kogegruber, især i de vestlige grøfter (Grøft 255 og 256), men pga vejret var føret så 
vådt at det var umuligt at undersøge nærmere. 
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Figur 20: I Grøft 214 ses den kompakte undergrundsler ved Ladby. I baggrunden ses terrænstigningen til nabomatriklen. 
 
 

Fodsporet – Slagelsevej 

 
Figur 21: Strækningen Fodsporet til Slagelsevej. 

 
På denne strækning kunne der udskilles fem afgrænsede områder med bebyggelse fra 
perioden romersk til ældre germansk jernalder. Felt 7 (KNV00060-04), Felt 8 (KNV00060-
03) samt Felt 9, Felt 10 og Felt 11 (KNV00060-05) er blevet udgravet i selvstændige 
kampagner. Der fremkom relativt få anlæg imellem felterne. Mellem Felt 9 og 10 (i Grøft 291-
292) blev der i en mindre udvidelse registreret et grubekompleks af affaldsgruber med en del 
keramik og brændt ler. I den ene grube blev der fundet et hjørne af en mulig ildbuk eller lerblok, 
hvilket daterer gruben til ældre jernalder.  
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Felt 2 
Felt 2 udgør et areal på 1415 m2 og rummer bebyggelsesspor fra yngre romersk jernalder. 
Feltet udgør en forholdsvis plan flade. Den nordøstlige del er let faldende mod nordøst, hvor 
der er en mindre naturlig lavning. I et større perspektiv ligger feltet på et plateau i et storbakket 
morænelandskab, og terrænet falder herfra let til alle sider undtagen mod nordvest, hvor 
terrænet stiger op mod Jeshøj (65 m.o.h.). Undergrunden består hovedsageligt af kalkholdig 
ler, stedvist let til kraftigt sandblandet. Indtil udgravningen henlå arealet som nåleskov og en 
del mellemstore stød måtte undervejs i udgravningen fjernes med gravemaskinen efterladende 
en del forstyrrelser ned til undergrundsniveau. 
 

 
Figur 22: Felt 2 set mod nord. Huskonstruktioner markeret med hvide spande. 

Der kunne erkendes to sikre konstruktioner i form af treskibede langhuse (K4 og K5), samt et 
muligt tredje langhus (K34), hvoraf der på feltet dog kun er fremdraget et enkelt stolpesæt 
(A2569 og A2570). Resten af huset findes muligvis uden for feltet mod vest. Det ene langhus 
(K4) er helt frilagt, og har fire sæt tagbærende stolper. Det andet langhus (K5) er formentlig 
kun delvist frilagt og har tre tagbærende stolpesæt. Et fjerde stolpesæt skal muligvis findes 
uden for feltet mod vest, på arealerne, som tidligere er undersøgt i forbindelse med 
Jeshøjgård-udstykningen. Desuden er der fremdraget en sekvens af et hegn (K35), der 
formentlig omkranser K5 og K34. Der er ingen stratigrafi mellem de tre huse, og de kan 
potentielt være samtidige. Den bevarede hegnssekvens antyder dog, at K4 og K5 udgør to 
adskilte gårdsenheder, som enten er samtidige eller som udgør to faser af et gårdsanlæg. 
 
Blandt de øvrige anlæg på feltet er der fundet gruber, uden for samt inden for hegnet. Enkelte 
af gruberne, indeholdende keramikfragmenter samt stykker af tak, kan karakteriseres som 
affaldsgruber. Yderligere er der i feltets nordøstlige hjørne fundet en lerbrændingsovn, 
bestående af selve ovngruben og indfyringsskakt/grube udenom (A2555). Der blev i 
ovngruben registreret lag med rødbrændt ler, som formentlig har udgjort henholdsvis bund og 
ovnkappe. En del store sten var placeret i anlægget, muligvis som en del af bundlaget. Der 
blev fundet en del keramikskår samt enkelte dyreknoglefragmenter, primært i det øverste lag, 
som ligger over den formodede ovnkappe og som muligvis stammer fra en opfyldsfase efter 
ovnens produktions-periode.  
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Figur 23: Felt 2 i 1:250.  
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Figur 24: Ovnanlæg A2555 set mod syd. 

 
Der er hjemtaget fund fra 4 anlæg fordelt over 7 fundnumre (X183-X189) jf. fundlisten. 
Størstedelen af fundene stammer fra ovngruben A2555 og udgøres hovedsageligt af 
keramikfragmenter formentlig fra 8-9 forskellige kar. 
 
 
Konklusion Felt 2 
Feltet udgør en del af en jernalderbebyggelse, formentlig fra yngre romersk jernalder. 
Bebyggelsen er sandsynligvis sammenhængende med bebyggelsen udgravet på Jeshøjgård-
udstykningen, umiddelbart vest for feltet (NÆM2006:135 Jeshøjgård omr. I), som er 
typologisk dateret til yngre romersk jernalder og som formentlig udgør to hovedfaser af en 
gårdsenhed. En stor del af lokaliteten, som udgøres af Felt 2 samt Jeshøjgård omr. I 
(NÆM2006:135) er undersøgt. Det mellemliggende areal - en ca. 30 m bred zone -  vest for 
Felt 2 og øst for Jeshøjgård omr. I er forundersøgt uden fund af konstruktionsspor, omend to af 
konstruktionerne på Felt 2 formentlig strækker sig ind på arealet. Sammenfattende tegner Felt 
2 i tilknytning til de øvrige bebyggelsesspor fra yngre jernalder i området et billede af et 
bosættelsesmønster, der udgøres af enkeltgårdskomplekser beliggende i relativ nærhed. 
Umiddelbart øst for Felt 2, på den modsatte side af Kalsagervej, er der gjort fund af 
bebyggelse samt produktionsanlæg formentlig fra ældre romersk jernalder (KNV00008-04 
Næstved Nordlig Omfartsvej), hvilket understreger, at arealerne omkring Felt 2 har været 
benyttet til bosættelse igennem en stor del af jernalderen. 
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Felt 3 
Det lille felt på 344 m2 er beliggende i et bakket morænelandskab på en sydvestvendt 
skråning umiddelbart syd for Vridsløse by og øst for Vridsløsevej. Syd for feltet falder terrænet 
mere brat, og nord for feltet fortsætter terrænet forholdsvis plant op omkring Vridsløse. 
Undergrunden består af ler til sandet ler, og overjorden af gråbrun leret muld 35 - 40 cm. 
Arealet var på udgravningstidspunktet udlagt som skovareal beplantet med mindre træer og 
buske. 
 
På feltet er fundet et treskibet langhus (K3) med tre sæt tagbærende stolper, enkelte gruber 
samt en større grube/grubekompleks og et kulturlag. Feltet rummer efter alt at dømme sporene 
efter den sydlige udkant af et gårdsanlæg syd/sydøst for den nuværende Vridsløse landsby. 
Bebyggelsessporene fortsætter muligvis mod nord uden for arealet afsat til Næstved Nordlig 
Omfartsvej. K3 skal på baggrund af typologi formentlig dateres til romersk jernalder. I to af 
stolpehullerne til de tagbærende stolper blev fundet små keramikskår, som samstemmer med 
den typologiske datering af K3. 
 

 
Figur 25: Felt 3 i 1:250. 
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Felt 4 
Feltet på 1314 m2 er beliggende i et småkuperet og bølget morænelandskab. Terræn og 
undergrund falder let mod syd og vest. Uden for feltet stiger terrænet kraftigt mod vest og 
nordvest mod bakken "Øllebjerg" og det stiger let mod nord og arealet uden for 
forundersøgelsesarealet. Syd for feltet ligger et større vådområde. Arealet var på 
udgravningstidspunktet delvist tilplantet med mindre træer og buske. Muldlaget udgør ca. 40 
cm, herunder ses et op til 30 cm tykt lag af gråbrunt, humøst, sandet ler. Der kunne ikke 
registreres nogen oldtidsspor i dette ophobede muldlag. Undergrunden består af en variation 
over lerblandet sand og sandblandet ler. 
 
På Felt 4 er fundet to konstruktioner, samt enkelte gruber og diffuse fyldskifter. Der blev ikke 
gjort nogen genstandsfund på feltet. 
 
Den ene konstruktion (K1) er et 17,6 m langt formodet treskibet langhus med 7-8 sæt 
tagbærende stolper. Tværspændene er relativt smalle (140 -206 cm) og længdespændene 
varierer mellem ca. 160 og 315 cm. Den tagbærende konstruktion fremviser let krumme 
langsider. Hustypen synes at være atypisk og kan derfor ikke dateres særlig snævert, men kan 
formentlig dateres bredt inden for romersk til germansk jernalder. Alternativt kan der være tale 
om et overdækket hegnsforløb. 
 
K2 er et treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper, som tegner et let krumt 
langsideforløb. K2 formodes på baggrund af hustypologi at skulle dateres til perioden yngre 
romersk – germansk jernalder. Det kan ikke afgøres, hvorvidt de to konstruktioner er samtidige. 
K1 og K2 ligger med en indbyrdes afstand på 35 m og der er bemærkelsesværdigt tomt 
mellem de to konstruktioner. Bebyggelsessporene er fremkommet i den nordlige kant af 
forundersøgelsesarealet, og yderligere tilknyttede bosættelsesspor kan ligge nord for 
forundersøgelsens areal. 
 

 
Figur 26: K1 i Felt 4 set mod nord. 
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Figur 27: Felt 4 i 1:300. 
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Felt 5 
Felt 5 udgøres af ca. 1492 m2 fordelt over to udvidelser i søgegrøfterne G22 og G23 og 
indeholder aktivitetsspor fra tidligneolitikum. Feltet ligger i et bakket landskab. Øst for feltet 
stiger terrænet først let, senere markant op mod toppen af Øllebjerg (27 m.o.h.), og mod vest 
falder terrænet ned mod Susåen, som løber ca. 400 m mod vest. Feltet er dog beliggende på 
en relativ plan flade, som stiger let mod nord og vest. Undergrunden udgøres af smeltevands-
sand, stedvis lerblandet, som umiddelbart øst for feltet skifter til mere leret moræneaflejring. 
 
Anledningen til udvidelsen af søgegrøfterne til et felt var en keramikfyldt grube (A74). Gruben 
indeholdt bopladskeramik fra TNC ornamenteret i Virum-stil. Yderligere var der en del 
antropogen flint, heriblandt en stor skiveskraber, desuden lidt ildpåvirket flint samt brændte 
knogler og ler. Der blev udvidet omkring gruben, for at finde yderligere bopladsspor og evt. en 
afgrænsning heraf. I yderligere tre gruber (A165, A174, A291) blev der fundet en mindre 
mængde keramik fra ovennævnte periode. I forbindelse med eftersøgningen af konstruktioner, 
blev der lavet en mindre udvidelse mod nordvest, da der her var fundet enkelte stolpehuller. 
 
På feltet samt den i mindre udvidelse fremkom en del gruber og enkelte stolpehuller samt flere 
fyldskifter med karakter af kulturlagsrester, men ingen sikre konstruktioner. Undergrunden på 
arealet består overvejende af leret sand og anlæggene fremstod generelt meget udvaskede og 
diffuse. Ca. 40 m øst for feltet blev på en lille bakkeplateau registreret yderligere to gruber 
med samme type keramik, flintafslag samt brændt ler (A128, A129). En udvidelse omkring de 
to gruber gav dog ingen yderligere aktivitetsspor. Ca. 40 m nord for feltet ligger en sløjfet 
gravhøj (Aalhøj sb. nr. 040507-6), som er fritaget fra anlægsarbejde og arkæologisk 
undersøgelse. Desuden er der ved Gangesbro ca. 300 m vest for feltet registreret to rundhøje 
(sb.nr. 040507-3 og 4). Aktivitetssporene på Felt 5 kan evt. have relation til gravhøjene. 
 
Der er hjemtaget mange fund fra feltet (X147-X150 og X160-X164), jf. fundlisten. Som nævnt 
ovenfor blev der fundet en mængde keramik, heraf en del ornamenteret i Virum-stil, desuden to 
skiveskrabere, flere flintredskaber af afslag samt generelt meget antropogen flint. 
 

 
Figur 28: Felt 5 set mod nord. 
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Figur 29: Felt 5 i 1:400. Gruber med TNC keramik markeret med grønt. 
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Felt 6 
Feltet udgøres af 4 mindre søgegrøfter anlagt på et lavtliggende areal vest for og umiddelbart 
ned til Susåen (Grøft AJ-AM). I grøfterne fremkom der under et kraftigt lag udflydt 
jord/vækstlag et kulturlag fra ældre stenalder med en del forarbejdede flintgenstande og med 
gode bevaringsforhold i den del af laget, der var tættest på åen. 
 
Afrømningen i hovedgrøften AJ påbegyndtes ved Susåen og fortsattes lagvist nedefter indtil 
der trængte vand ind i grøften. I 2/3 af grøftens længde blev der afdækket et vanddrukkent, 
mørkebrunt og tørvelignende lag med en del velbevarede uforarbejdede grene og kviste. I lidt 
højere terræn, midt på Grøft AJ, ramtes et mørkt humøst lag, hvorunder der sås en tydelig 
horisont af lyst finkornet sand. Overkanten af det mørke lag blev fulgt længere op i terrænet til 
grøftens ende, hvorved der i løbet af afrømningen fandtes et par flækker og et enkelt afslag. 
For at afgrænse kulturlaget mod syd, blev der trukket en grøft vinkelret på hovedgrøften (Grøft 
AK), samt to mindre grøfter (AM og AL). Det kunne konstateres at laget fortsatte omtrent 18 m 
mod syd. Lagets udstrækning i grøfterne var samstemmende med terrænet; det fundbærende 
lag stopper omtrent hvor det flade terræn i ådalens bund begynder. 
Det afdækkede fundførende lag blev således afgrænset mod syd og øst i de udlagte 
søgegrøfter, og det vurderedes at der kun var ringe gevinst ved at afdække hele laget indenfor 
vejtraceets grænser. I de højereliggende søgegrøfter mod vest blev der heller ikke set 
antydninger af materiale eller anlæg, som kan knyttes til det afdækkede kulturlag. 
 

 
Figur 30: Grøft AJ set mod nordøst. Det fundførende mørkebrune lag ses mellem den brune muld og den lyse undergrund. 

 
Ved afrensning af kulturlaget i Grøft AK øgedes fundmængden gradvist, og der blev udlagt 5 
smalle felter til gravning med ske og skovl for at få en bedre vurdering af lagfølge og 
fundplacering i kulturlaget. I de udlagte felter (A1354-A1358) fandtes et meget varieret 
flintmateriale samt en del mindre sten af andre stenarter, hvoraf ingen bar spor efter 
forarbejdning. Blandt flinten fra felterne var kun en lille andel brændt. 
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I nordsiden af den vestligste del af hovedgrøften AJ blev snittet gennem de afdækkede lag 
tegnet i profil (dog var det kun de vestligste 14 m der kunne tegnes da profilet blev ødelagt af 
indtrængende vand og nedskridning. Stratigrafien i snittet viste, at undergrunden har ligget 
som ujævne terrasser, svarende til slid fra Susåen på et tidspunkt med højere vandstand og 
større volumen. Kulturlaget og overliggende lag, primært det øverste humøse lag, viser en 
massiv og gradvis jordflydning fra det højereliggende areal mod vest. Homogeniteten og 
tykkelsen på stratigrafiens øvre lag kunne tyde på den primære årsag hertil er dyrkning. 
 

 
Figur 31: Profil i Grøft AK. 

 
Blandt fundene var bearbejdet flint slået med både blød og hård teknik, i form af afslag, flækker, 
afslag med skraberretouche, mindre blokke samt en enkelt skiveøkse. Sidstnævnte må dog 
betegnes som et løsfund idet den blev fundet i opgravet jord ved siden af hovedgrøften og 
adskiller sig markant i patinering fra de andre fund. 
 
Der er blandt de fundne flintgenstande ingen, som indsnævrer dateringen markant. 
Forekomsten af rester af kannelerede blokke samt rester af store og rette flækker kunne dog 
tyde på at den mest sandsynlige datering er mellem/sen Kongemosekultur. Dette stemmer 
overens med, at der også er et par kluntede blokke på mindre flintknolde. 
Enkelte af de fundne flintgenstande kunne sammensættes, hvilket viser at flinthugning er 
foregået i umiddelbar nærhed. Da den forarbejdede flint fremstod frisk og skarp tyder det på at 
det fundførende lag sandsynligvis er et primært kulturlag og ikke en sekundær omlejring. En af 
sammensætningerne er mellem en afslagsblok og et platformsfornyende afslag, hvor ingen af 
de mellemliggende afslag er fundet i grøfterne. Denne type sammensætning kan ses som tegn 
på flinthugning efter behov frem for langsigtet planlægning af redskabsproduktion. 
I den anden ende af spektret for flinthugningens kvalitet findes en konisk, kanelleret blok af 
beskeden størrelse. Slagfladen er omhyggeligt præpareret til videre bearbejdning og 
flækkearrene løber fint i afspaltningsfladens længde. Blokken er af en meget distinkt flinttype, 
hvoraf der findes et par afslag blandt de fundne genstande, en indikation på at blokken har 
været en hel del større og gradvist er slået mindre ved flækkeproduktionen. 
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Undersøgelsen af Felt 6 skal ses som en vigtig indikator for potentialet i det store og relativt 
flade areal nord for hovedgrøften, hvor terrænet er nøje tilsvarende. Ved anlægsarbejder eller 
andre statusændringer på arealet indenfor Susåens sving bør det derfor holdes for øje, at der 
kan være omfattende spor efter aktivitet/bosættelse fra oldtiden, primært ældre stenalder, med 
gode bevaringsforhold. Terrænet, kulturlagets placering og jordflydning indikerer at der mod 
vest i fortiden har været et mere dramatisk landskab med skarpere skrænter og brinker. 
 
 

 
Figur 32: Felt 6 i 1:200. Det fundførende lag er markeret med gråt. 
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Konstruktioner 
 
K1 
 

 
 
A595 2,7 A596 2,08 A597 3,0 A584 2,95 A585 2,8 A385 1,8 A2653 2,2 A501 
1,9  1,9  2,06  1,9  1,8  1,65  1,52  1,4 

A594 2,7 A593 2,1 A592 3,16 A586 2,8 A588 2,9 A386 1,6 A387 2,48 A600 

 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med op til otte sæt tagbærende stolper. Ingen væg 

eller indgangsstolper. De yderste tagbærende stolper kan eventuelt være gavlstolper. 
Orienteret øst-vest med en drejning mod nordvest-sydøst. 

§ Dimensioner: Huset er min. 2,06 m bredt og min. 17,73 m langt. Den tagbærende 
konstruktion er lidt bredere på midten end nær gavlene.  

§ Anlæg: A385, A386, A387, A593, A600, A501, A588, A595, A585, A586, A584, A594, 
A592, A597, A596, A2653.  
Stolpehullerne til de tagbærende stolper varierer i diameter mellem 16 og 42 cm, og i 
dybde mellem 7 og 34 cm. det østligste samt det vestligste sæt er generelt mindre i 
dimensioner end de øvrige stolper og kan muligvis være gavlstolper. 

§ Fylden i de tagbærende stolper er ensartet og udgøres af gråbrunt, humøst ler, med 
undtagelse af A387, der har lysere fyld. 

§ Fund og prøver: P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110, P112, 
P113, P114, P115, P173. 

§ Tegninger: T14, T15. 
§ Undergrund: Gulbrunt sandet ler til leret sand. 
§ Terræn: Svagt faldende mod sydøst. 
§ Metode: Alle stolpehuller er snittet med spade, tegnet i 1:20 og der er taget jordprøver til 

flotering fra i alt 14 ud af de 16 fra de tagbærende stolper. Der er taget oversigtsfotos af 
huset. 

§ Tolkning: Treskibet langhus med 8 sæt tagbærende stolper og formodentlig let buede 
langvægge. 

§ Datering: Hustypen synes at være atypisk og kan derfor ikke dateres særlig snævert, men 
dateres bredt indenfor perioden romersk til germansk jernalder.  
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K2 
 

 
 

A2577 5,8 A615 5,6 A618 
1,5  2,1  1,5 

A616 5,8 A614 5,6 A619 

 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper. Ingen væg eller 

indgangsstolper. Orienteret øst-vest med en drejning mod nordvest-sydøst. 
§ Dimensioner: Huset er min. 2,10 m bredt og min. 11,40 m langt. Den tagbærende 

konstruktion er lidt bredere på midten end nær gavlene.  
§ Anlæg: A615, A614, A618, A619, A616, A2577.  

Stolpehullerne til de tagbærende stolper er mht. dimensioner sætvis meget ens, men 
varierer lidt fra sæt til sæt. Det vestligste sæts dimensioner er 54-55 cm i diameter og 24-
30 cm i dybde. det midterste sæt varierer mellem 50-53 cm i diameter og 12-14 cm i 
dybde, og det østligste sæt varierer mellem  40-52 cm i diameter og 47-52 cm i dybde. 
Fylden i de tagbærende stolper er ensartet og udgøres af gråbrunt til lyst gråbrunt, let 
humøst ler. 

§ Fund og prøver: P111, P116, P117, P118, P119, P120, P174. 
§ Tegninger: T16. 
§ Undergrund: Gulbrunt orangespættet ler. 
§ Terræn: Forholdsvis plant, dog let faldende terræn og undergrund mod syd og øst. 
§ Metode: Alle stolpehuller er snittet med spade på tværs af husets længderetning, tegnet i 

1:20 og der er taget jordprøver til flotering af fra de tagbærende stolper. Der er taget 
oversigtsfotos af huset.  

§ Tolkning: Treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper og formodentlig let buede 
langvægge. 

§ Datering: På baggrund af typologi placeres huset dateringsmæssigt i yngre romersk til 
ældre germansk jernalder.  
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K3 
 

 
 

A670 4,1 A668 5,2 A667 
2,3  2,3  1,5 

A671 4,3 A654 5 A665 

 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med tre sæt tagbærende stolper. Orienteret 

vestnordvest - østsydøst.  
§ Dimensioner: Afstanden mellem stolperne i et tagbærende sæt varierer mellem 210 og 

230 cm, smallest i østenden. Afstanden mellem sættene varierer fra 410 - 520 cm. Der er 
således 930 cm mellem vestligste og østligste sæt. 

§ Anlæg: Til konstruktionen hører de tagbærende stolpehuller A671, A670, A654, A668, 
A665 og A667, samt en mulig støttestolpe A672, der kan have støttet en remkonstruktion 
mellem A671 og A654.  
Anlæggene i konstruktionen fremstår generelt ensartede i form og fyld. Fylden består af 
mørkt gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. De fleste af stolpehullerne til de 
tagbærende stolper har mulige stolpespor og synlig pakfyld. Dimensionerne varierer fra 49-
79 cm i diameter og 14 - 24 cm i dybde. 

§ Fund og prøver: P121, P122, P123, P124, P125, P126, X175, X176 
§ Tegninger: T22 
§ Undergrund: Gulbrunt, sandet ler. 
§ Terræn: Konstruktionen er beliggende på en sydvestvendt skråning. Både terræn og 

undergrund stiger mod nord og øst, mod den nuværende Vridsløse landsby.  
§ Metode: Alle anlæg er afrenset i fladen med ske, snittet med spade på tværs af husets 

længderetning, og profiltegnet i 1:20. Der er eftersøgt ved fladeskovling omkring 
bygningen for at finde yderligere tilknyttede anlæg. Desuden er der taget oversigtsfotos, 
samt udtaget jordprøver fra profiler til alle tagbærende stolper. 

§ Tolkning: Konstruktionen er et treskibet langhus, som muligvis udgør den sydlige del af et 
bopladsområde, som skal findes nord for udgravningsarealet. 

§ Datering: Der er fundet enkelte keramikskår med karakter af jernalder. Konstruktionen 
dateres på baggrund af hustypologi til romersk jernalder. 
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K4 
 

 
 

A2548 6,13 A2522 5,03 A2525 4,74 A2553 
1,65  2,08  1,9  1,53 

A2564 6,12 A2521 5,04 A2508 3,16 A2527 

 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper. Orienteret øst-vest 

(en smule mod nordvest-sydøst). 
§ Dimensioner: Min. 15,90 meter langt, og min. 2,05 meter bredt. 
§ Anlæg: A2527, A2553, A2564, A2521, A2508, A2548, A2522, A2525. 

Fund og prøver: P127, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P182. 
§ Tegninger: T26. 
§ Undergrund: Brungult, sandet ler med kalknister og kalklag, samt mange rødder. 
§ Terræn: Svagt faldende mod nord. 
§ Metode: Alle tagbærende stolper er snittet nord-syd. Der er udtaget jordprøver til flotering 

fra alle tagbærende stolper. Alle længdeangivelser er forsøgt målt fra centrum af 
stolpesporet. 

§ Tolkning: Treskibet langhus med fire sæt tagbærende stolper og formodentlig krumme 
langvægge. Der er ingen erkendt stratigrafi for konstruktionen, og ingen væg, gavl- eller 
indgangsstolper. 

§ Datering: Formentlig yngre romersk jernalder (typologisk dateret). 
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K5 
 

 
 

A2511 5,55 A2518 5,25 A2530 
2,2  2,1  1,9 

A2654 5,55 A2517 5,05 A2531 

 
§ Konstruktionstype: Treskibet langhus med minimum 3 sæt tagbærende stolper. Et eller 

flere sæt kunne fortsætte uden for feltet. Orientering: Øst-vest med en svag drejning mod 
nordvest. 

§ Dimensioner: Minimum 10,80 meter langt og 2,20 meter bredt. 
§ Anlæg: A2530, A2518, A2531, A2517, A2511, A2654. 
§ Fund og prøver: P135, P136, P137, P138, P139, P140, P181. 
§ Tegninger: T29, T30. 
§ Undergrund: Øverste ca. 30-40 cm er brungul ler, herunder beige/hvidgrå ler, spættet med 

orange, og med kalknister. 
§ Terræn: Er beliggende på højtliggende plateau, der skråner let ned mod øst. Terrænet 

falder til alle sider, bortset fra vest, hvor det stiger let mod en bakketop. 
§ Metode: Tagbærende stolper er snittet og tegnet. Der er taget fotos af hver enkel stolpe, 

ligesom der er taget oversigtsfotos ved hjælp af landmålerstokke. Der er tegnet en skitse 
med mål. Der er taget jordprøver af alle tagbærende stolper. 

§ Tolkning: Treskibet langhus med tilsyneladende ret kraftige tagbærende stolper. 
§ Datering: Formentlig romersk jernalder (typologisk datering). 
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K34 
 

 
 
§ Konstruktionstype: Formodet treskibet hus med 1 sæt tagbærende stolper. Det 

tagbærende sæt udgør sandsynligvis det østligste tagbærende sæt i en konstruktion, der 
fortsætter mod vest udenfor forundersøgelsesarealet. 

§ Dimensioner: Det bevarede tagbærende sæt har et tværspænd på 185 cm, hvilket er 
meget lig det østligste tagbærende sæt i K5. 

§ Anlæg: A2570, A2569 
§ Fund og prøver: P141, P142 
§ Tegninger: T31. 
§ Undergrund: Gulbrunt og hvidgrå ler. 
§ Terræn: Konstruktionen er beliggende på højtliggende plateau, der skråner let ned mod øst. 

Udenfor feltet falder terrænet til alle sider, bortset fra vest, hvor det stiger let mod Jeshøj. 
§ Metode: Tagbærende stolper er snittet og tegnet. Der er taget jordprøver af alle 

tagbærende stolper. 
§ Tolkning: Østligste sæt af treskibet langhus. 
§ Datering: Det formodes, at bygningen tilhører samme periode, som den resterende 

bebyggelse på feltet, dvs. yngre romersk jernalder. 
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K35 
 

 
 
§ Konstruktionstype: K35	  er	  et	  formodet	  hjørne	  af	  et	  hegnsforløb	  med	  14	  stolper. Orientering:	  

Ø-‐V	  samt	  SSV-‐NNØ. 
§ Dimensioner: Hegnet er samlet knapt 40 meter langt. De enkeltestående stolper i hegnet 

står med 2,5–3,5 meters afstand, og det formodes, at nogle stolper i sekvensen ikke er 
bevaret. I en sekvens af hegnet er der dog registreret mulige dobbelte stolper; I den 
sydøstlige del kan to sæt dobbelte stolper markere en indgang i hegnet med en bredde på 
3,5 m (stolpeparrene A2502, A2519 samt A2566 og A2567). 

§ Anlæg: A2502, A2504, A2509, A2519, A2520, A2536, A2537, A2540, A2566, A2567, 
A2578, A2580, A2583, A2585. 

§ Tegninger: T24, T34, T35. 
§ Undergrund: Gulbrunt sandet ler. 
§ Terræn: Konstruktionen er beliggende på højtliggende plateau, der skråner let ned mod øst. 

Udenfor feltet falder terrænet til alle sider, bortset fra vest, hvor det stiger let mod Jeshøj. 



  KNV00060-01 
Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5 

 

 41 

§ Metode: Alle anlæg er snittet, de fleste er også tegnet i 1:20 og beskrevet, mens enkelte 
kun er beskrevet. 

§ Tolkning: Hegn, der omkranser en gårdsenhed i 1-2 faser, bestående af K5 og K34. 
§ Datering: Hegnet dateres til yngre romersk jernalder på baggrund af tolkning som 

sammenhængende med bebyggelsen på feltet. 
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K36 
 

 
 
§ Konstruktionstype: Formentlig en sekvens af et halvtagshegn, bestående af to stolpesæt 

samt en enkeltstående stolpe 
§ Dimensioner: Tværspændet imellem stolperne er på 1,3 og 1,4 m og afstanden mellem 

stolpesættene er ca. 2,5 m. Den enkeltstående stolpe står 1,6 m syd for det sydligste sæt. 
§ Anlæg: A2614, A2615, A2622, A2612, A2613. 
§ Fund og prøver: P145, P146 
§ Tegninger: T37. 
§ Undergrund: Ler. 
§ Terræn: Konstruktionen er beliggende på en sydvestvendt skråning.  
§ Metode: Yderligere anlæg er eftersøgt ved fladeskovling. Alle anlæg er snittet med spade 

og tegnet i 1:20. Der er taget jordprøver af to anlæg. 
§ Tolkning: Sekvens af muligt halvtagshegn. Konstruktionen kan dog også være en lille 

treskibet bygning med to sæt tagbærende stolper. Konstruktionen vurderes ikke som 
sikkert udskilt. 

§ Datering: Såfremt der er tale om et halvtagshegn skal konstruktionen dateres typologisk til 
romersk eller germansk jernalder. 
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K37 
 

 
 
§ Konstruktionstype: Stolpesæt i treskibet langhus. Orientering: Formentlig nordvest-sydøst. 
§ Dimensioner: Tværspændet er 265 cm. Længdespændet er større end 370 cm, idet evt. 

yderligere sæt formentlig skal findes sydøst for feltgrænsen. 
§ Anlæg: A2308, A2319. 
§ Fund og prøver: Ingen. 
§ Tegninger: T38. 
§ Undergrund: Gulbrunt ler. 
§ Terræn: Terræn og undergrund falder mod sydøst mod en lavning/sø. 
§ Metode: Anlæggene er snittet med spade og tegnet i 1:20. 
§ Tolkning: Muligt tagbærende sæt til treskibet hus. Yderligere tagbærende er ikke fundet, på 

grund af det snævre forundersøgelsesareal det pågældende sted. 
§ Datering: Bronze- eller jernalder. 
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Fremtidigt arbejde 
Forundersøgelsen og alle udgravninger indenfor traceet på Næstved Nordlige Omfartsvej 
Etape 5 er afsluttet. 
 
Hele arealet er frigivet til anlægsarbejde. 
 
 
 
 
 
Museum Sydøstdanmark d. 01-06-2015 
 


