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KNV145 Rønnebæksholm Paddedamme, Næstved sogn, Tybjerg herred, 
tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.07.07. Sb.nr. 218. 

 
Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelse af paddedamme ved 
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Abstract 
Ved forundersøgelse forud for anlæggelse af paddedamme ved Rønnebæksholm i Næstveds 
sydøstlige udkant, fremkom enkelte oldtidsanlæg i form af kogegruber og udsmidslag. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Museum Sydøstdanmark blev d. 26-01-2014 kontaktet af Næstved Kommune angående en 
forespørgsel om en udtalelse jf. Museumslovens § 23 forud for anlæggelsen af 8 vandhuller på 
matr.nr. 1s Rønnebæksholm Hgd., Rønnebæk, matr.nr. 1a Rønnebæksholm Hgd., Næstved 
Jorder og matr.nr. 229r Næstved Markjorder. 
Museet har tidligere udført flere arkæologiske undersøgelser i området, bl.a. i forbindelse med 
Næstved Østlige Omfartsvej (NÆM 2007-200). Der er derfor kendskab til en række lokaliteter med 
fortidsminder i området. Disse omfatter blandt andet bopladsspor fra flere dele af oldtiden og spor 
efter dæmninger og lign. fra det middelalderlige Rønnebæksholm. 
Museum Sydøstdanmark anbefalede derfor, at der blev foretaget en forundersøgelse/overvågning i 
forbindelse med anlæggelsen af vandhullerne. 
Det blev aftalt med bygherre at forundersøgelsen/overvågningen kunne foregå samtidig med en 
undersøgelse af jordbundsforholdene ved de enkelte bassiner, foretaget med søgegrøfter. 
Undersøgelsen blev startet op d. 06-03-2014. 
 

Administrative data 
Administrativ korrespondance: se museets sag KNV 00145. 
Undersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark, der opbevarer original dokumentation, 
samt oldsager. 
Undersøgelsen blev bekostet af bygherre: Næstved Kommune, Center for Miljø og Natur, Team 
Natur og Landbrug, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 

 

 

Foto af Felt H ved Næstved Kaserne, set fra sydøst. 
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Topografi, terræn og undergrund 
Arealet for placeringen af vandhullerne er beliggende i Næstveds sydøstlige udkant, mellem den 
ny anlagte østlige omfartsvej og Næstved by. Der er tale om græsningsarealer, dels omkring 
Rønnebæksholm og nord her for. Arealet er beliggende i det småbakkede landskab nordøst for 
Mogenstrup ås. Undergrunden består overvejende af ler og leret sand i gulbrune og orange 
nuancer. Mulddækket er generelt 30 – 40 cm, på enkelte steder op til 75 cm.  
 

Målesystem 
Prøvegravningsgrøfter og anlæg er indmålt med GPS. Data er på Museum Sydøstdanmark 
overført til MapInfo.  
 

Øvrige data 
Forundersøgelsen/overvågningen blev udført i dagene 06-03, 19-03, 02-04 og 23-04, 2014. 
 

Daglig leder var arkæolog Kim Christoffersen, Museum Sydøstdanmark. I mindre omfang deltog 
arkæolog Pernille Rohde Sloth, Museum Sydøstdanmark. 
 

Ansvarlig leder var overinspektør Kasper Wurr Stjernqvist, Museum Sydøstdanmark. 
 

Bygherre stillede maskine til rådighed i forbindelse med undersøgelsen. 
 

Maskinfører var Steen Skovgaard fra Vækst og Miljø a/s. 
 

Rådgivere for bygherre var biolog Kåre Fog, Amfi Consult og biolog Peer Ravn, Rana-Consult. 
 

Udgravningsmetode 
Der blev foretaget i alt 13 prøvegravninger, her benævnt med Felt A – M. Ikke alle disse gravninger 
resulterede i etablering af et vandhul/paddedam, da muligheden for etablering af et vandhul 
beroede på de aktuelle jordbundsforhold. 
Der blev benyttet en 23 tons gravemaskine med planérskovl til at trække mulden af under 
overvågning. Ved de fleste af gravningerne blev der gravet søgegrøfter i et kryds, inden for det 
område, hvor det var tiltænkt at placere et vandhul. Ved enkelte gravninger blev kun gravet en 
enkelt grøft. 
Fremkomne fyldskifter blev tildelt nummer efterhånden som de fremkom. Grøfter og anlæg blev 
indmålt med GPS og beskrevet. Moderne dræn er kun indmålt, når de lå i umiddelbar nærhed af 
oldtidsanlæg. Et enkelt anlæg er tegnet i 1:20, de øvrige er fladebeskrevet. 
Der er taget oversigtsfotos af alle gravningerne. 
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Foto af Felt C, set fra øst. 
 

Undersøgelsens resultater 
Der blev registreret i alt 12 anlæg. Heraf var 3 kogegruber (A1, A5 og A6), 1 var en grube (A3), og 
2 var udsmidslag (A2 og A7). En grøft (A12) kunne ikke dateres, 3 anlæg var recente 
nedgravninger (A9, A10 og A11), og 2 anlæg var recente dræn (A4 og A8). 
Der fremkom oldtidsanlæg i Felt B (A1) og i Felt C (A2, A3, A5, A6 og A7). De to felter er placeret 
relativt tæt på hinanden nordøst for Rønnebæksholm, og op mod den tidligere Næstved-Præstø 
jernbane. Anlæggenes karakter, kogegruber og udsmidslag, peger på aktiviteter i udkanten af et 
bopladsområde, der kan have ligget lidt længere mod nord. 
 

Af de 13 gravninger blev der kun ved 8 etableret vandhuller (Felt A, E, F, G, H, J, L og M). 
De øvrige felter blev tildækket igen, herunder Felt B og C med oldtidanlæggene. 

 

Beskrivelse af grøfter: 
 
Felt A: 
Der blev gravet søgegrøfter i et kryds, nord-syd ca. 28 m og øst-vest ca. 25 m. 
Undergrund: Leret sand og stiv ler i beige, gulbrune og orange nuancer. 
Overjord: Gråbrun, leret muld, 30 – 35 cm. 
Der sås enkelte recente dræn. 
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Felt B: 
Der blev gravet søgegrøfter i et kryds, nord-syd ca. 12 m og øst-vest ca. 28 m. 
Undergrund: Ler og leret sand i gulbrune og orange nuancer, delvist stenet. 
Overjord: Gråbrun, leret muld, 30 – 35 cm. 
Anlæg: A1 
 
Felt C: 
Der blev gravet søgegrøfter i et kryds, nord-syd ca. 21 m og øst-vest ca. 19 m. 
Undergrund: Ler og sandet ler i gulbrune og orange nuancer. 
Overjord: Leret muld 35 – 75 cm. 
Anlæg: A2 – A8 
 
Felt D: 
Der blev gravet en enkelt, kort søgegrøft, ca. 4 m nord-syd. 
Der blev gravet dybt, men ikke helt i bund. Skal ikke være vandhul. 
Undergrund: Der sås en stenet undergrund med grågrønt ler, endvidere lidt brungråt ler med 
trækulsnister. 
Overjord: Gråbrun, leret muld, 75 cm. 
 
Felt E: 
Der blev gravet søgegrøfter i et skævt T, nordvest-sydøst ca. 110 m og øst-vest ca. 33 m. 
Undergrund: Leret sand til sandet ler i beige, grøngrå og gulbrune nuancer. 
Overjord: Gråbrun, leret muld, 25 – 40 cm (nordvest-sydøst) og 35 – 70 cm (øst – vest). 
Anlæg: A9 – A11 
 
Felt F: 
Der blev gravet en søgegrøft sydsydvest-nordnordøst ca. 30 m og to mindre sidegrøfter fra denne 
mod vestnordvest af hver ca. 10 meters længde. 
Undergrund: Brungult, leret sand. 
Overjord: Gråbrun, leret muld, 30 – 35 cm. 
I den lange grøft ses en del omrodet jord efter nedgravning af moderne dræn. Grøften løber hurtigt 
i vand. Ligger i meget vådt område nær Rønnebækken. 
 
Felt G: 
Der blev gravet en buet søgegrøft følgende Rønnebækken mod nordøst, ca. 50 m. 
Undergrund: Gulbrunt til orange, leret sand/sandet ler. 
Overjord: Gråbrun, leret muld, 25 – 30 cm. 
Vådt område nær Rønnebækken. 
 
Felt H: 
Der blev gravet søgegrøfter i et kryds, nordvest-sydøst ca. 46 m og nordøst-sydvest ca. 22 m. 
Undergrund: Brungrå og gulbrun, stiv ler 
Overjord: Gråbrun, sandet og let leret muld, 40 – 50 cm. 
Der ses lidt stumper af porcelæn og tegl i grøften. Endvidere ses enkelte recente dræn. 
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Felt I: 
Gravningen var en søgning efter et større dræn på foranledning af biologen. 
Der blev gravet en søgegrøft øst-vest ca. 12 m. 
Undergrund: Humøst, leret og tørveagtigt lag, der var forstyrret af nedgravning. Der sås blåler fra 
dybere lag. 
Overjord: Gråbrun, sandet og let leret muld, 50 cm. 
 
Felt J: 
Der blev gravet søgegrøfter i et kryds, nord-syd ca. 23 m og øst-vest ca. 24 m. 
Undergrund: Brungrå ler med lidt pletter af gulbrun ler. 
Overjord: Gråbrun, sandet og let leret muld 25 – 40 cm. 
Der sås enkelte moderne dræn, samt lidt teglstumper. 
 
Felt K: 
Der blev gravet en enkelt søgegrøft, øst-vest ca. 24 m. 
Undergrund: Gulbrunt, leret sand, lidt stenet. 
Overjord: Gråbrun, sandet og let leret muld, 25 – 35 cm. 
 
Felt L: 
Der blev gravet en søgegrøft nord-syd ca. 39 m. Herefter blev der gravet to grøfter på tværs af 
denne i et lidt forskudt kryds. Vestlige grøftkryds ca. 7 m og østlige grøftkryds ca. 14 m. 
Undergrund: Ler og sandet ler i en blanding af beige, gulbrune og rødbrune nuancer. 
Overjord: Mørk gråbrun, meget leret muld, 35 - 40 cm. 
Der sås et enkelt moderne dræn. 
 
Felt M: 
Skal være et ovalt vandhul i et lavtliggende og vådt område. Der graves et par små søgegrøfter på 
tværs af denne oval, sydsydøst-nordnordvest. Grøfterne løber hurtigt fulde af vand. 
Undergrund: Gulbrun og ler, delvist stenet. 
Mørk gråbrun, leret muld 35-40 cm. 
Anlæg: A12 
 

Fremtidigt arbejde på stedet 
Museum Sydøstdanmark anser denne undersøgelse for afsluttet. Selvom der ved denne 
begrænsede undersøgelse kun fremkom få oldtidsanlæg, er der generelt i området registreret 
mange oldtidsanlæg fra flere perioder af oldtiden, og endvidere spor af aktiviteter fra det 
middelalderlige Rønnebæksholm. Museum Sydøstdanmark skal derfor adviseres ved kommende 
anlægsarbejder i området.  
 

 

Kim Christoffersen 

Museum Sydøstdanmark d. 03-03-2015 
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Oversigtskort alle felter 
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Detailkort Rønnebæksholm og Næstved Kaserne 
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Anlægsliste 
 
A	  
nr	  

Hoved-‐
gruppe	  

Under-‐
gruppe	  

Datering	   Felt	   Beskrivelse	   Fund	   Teg
ning	  

Foto	  

A1	   Grube	   Koge-‐
/ildgrube	  

Oldtid	   Felt	  
B	  

Anlægget	  er	  undersøgt	  i	  fladen:	  
Sodning	  og	  omsat	  trækul,	  samt	  lidt	  
skørnet	  sten.	  
Tyndt	  lag	  lige	  over	  undergrund	  af	  
gulbrunt	  ler.	  

	  	   T1	   	  	  

A2	   Kultur-‐
lag	  

Udsmidsl
ag	  

Oldtid	   Felt	  
C	  

Anlægget	  er	  undersøgt	  i	  fladen	  og	  
ved	  prøvestik:	  
Gråbrunt	  til	  brungråt,	  let	  humøst	  ler	  
med	  trækulsnister	  og	  trækulsspor.	  
Dybde	  8	  -‐	  10	  cm.	  

	  	   T1	   	  	  

A3	   Grube	   Grube	   Oldtid	   Felt	  
C	  

Anlægget	  er	  undersøgt	  i	  fladen	  og	  
ved	  prøvestik:	  
Gråbrunt	  til	  brungråt,	  let	  humøst	  ler	  
med	  spredte	  trækulsnister.	  
En	  mindre	  koncentration	  af	  trækul	  
mod	  nord.	  
Dybde	  35	  cm.	  
Tolkning:	  Grube/udsmidslag.	  

	  	   T1	   	  	  

A4	   Vandte
knisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid	   Felt	  
C	  

Dræn,	  recent.	   	  	   T1	   	  	  

A5	   Grube	   Koge-‐
/ildgrube	  

Oldtid	   Felt	  
C	  

Anlægget	  er	  undersøgt	  i	  fladen	  og	  
ved	  prøvestik:	  
Fyld	  af	  mørkt	  brungråt,	  let	  humøst	  
ler.	  Mange	  sortbrændte	  og	  
ildskørnede	  sten	  af	  bjergart.	  
Et	  fedt	  lag	  af	  trækul	  mod	  bunden.	  
Undergrund	  af	  gulbrunt	  ler,	  spættet	  
med	  orange.	  
Trækulsprøve	  hjemtaget.	  

P1	   T1	   D1174	  

A6	   Grube	   Koge-‐
/ildgrube	  

Oldtid	   Felt	  
C	  

Anlægget	  er	  snittet	  vest-‐øst.	  
Ø=	  53	  cm.	  
D=	  10	  cm.	  
Anlægget	  består	  af	  1	  fyldskifte	  over	  
undergrund.	  
a)	  Mørkt	  brungråt,	  let	  humøst	  ler.	  
Mange	  sortbrændte	  og	  ildskørnede	  
sten	  af	  bjergart.	  
Et	  fedt	  lag	  af	  trækul	  mod	  bunden.	  
b)	  Undergrund	  af	  gulbrunt	  ler,	  
spættet	  med	  orange.	  
Trækulsprøve	  hjemtaget.	  

P2	   T1	   D1174	  
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A7	   Kultur-‐
lag	  

Udsmids-‐
lag	  

Oldtid	   Felt	  
C	  

Anlægget	  er	  undersøgt	  i	  fladen	  og	  
ved	  prøvestik:	  
Prøvestik	  i	  central	  del	  af	  anlæg,	  dybde	  
30	  cm.	  
Fyld	  af	  gråbrunt	  til	  brungråt,	  let	  
humøst	  ler,	  med	  mange	  skørnede	  
sten,	  samt	  en	  del	  trækulsnister.	  
Herunder	  lyst	  brungråt,	  sandet	  ler	  -‐	  
vådt.	  

	  	   T1	   D1174	  

A8	   Vand-‐
teknisk	  
anlæg	  

Dræn	   Nutid	   Felt	  
C	  

Dræn,	  recent.	   	  	   T1	   	  	  

A9	   Fyld-‐
skifte	  

Fyld-‐
skifte	  

Udateret	   Felt	  
E	  

Fyldskifte	  på	  tværs	  af	  grøft.	  
Mørkt	  gråbrunt,	  humøst	  og	  let	  
tørveagtigt	  ler	  med	  en	  del	  
trækulsnister.	  
Nedgravningen	  er	  meget	  skarpt	  
afgrænset,	  synes	  at	  være	  recent.	  

	  	   T1	   D1177,	  
D1178	  

A1
0	  

Fyld-‐
skifte	  

Fyld-‐
skifte	  

Nutid	   Felt	  
E	  

Gråbrunt,	  humøst	  ler	  med	  indslag	  af	  
gulbrunt,	  leret	  sand.	  
Tolkning:	  Recent	  nedgravning.	  

	  	   T1	   	  	  

A1
1	  

Fyld-‐
skifte	  

Fyld-‐
skifte	  

Nutid	   Felt	  
E	  

Anlægget	  er	  undersøgt	  i	  fladen	  og	  
ved	  prøvestik:	  
Mørkt	  gråbrunt,	  let	  humøst	  ler.	  
Enkelte	  marksten.	  
Dybde	  20	  cm.	  
Tolkning:	  Recent	  nedgravning.	  

	  	   T1	   	  	  

A1
2	  

Afgræn
sning	  

Grøft	   Udateret	   Felt	  
M	  

Anlægget	  er	  kun	  fotodokumenteret	  
på	  grund	  af	  vand	  og	  usikker	  bund.	  
A12	  er	  en	  grøft,	  der	  kunne	  ses	  løbe	  
øst	  -‐	  vest	  på	  tværs	  af	  søgegrøfterne	  i	  
Felt	  M.	  
Mørk	  gråbrun	  fyld.	  

	  	   T1	   D1296	  
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PrøveListe 
 
Prøve Materiale Genstand Datering Anlæg 

P1 Træ Trækul Udateret A5 

P2 Træ Trækul Udateret A6 

 
 

Tegningsliste 
 
Tegning Måle-

stok 
Type Anlæg Beskrivelse Dato Tegner 

T1 1:20 Profiltegning A1, A2, A3, A4, A5, 
A6, A7, A8, A9, A10, 
A11, A12 

Anlæg Felt B, C 
og E. 

06-03-
2014 

Kim 
Christoffersen 
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Fotoliste 
 

 
Billed Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

D1166 Felt A, oversigtsfoto 
set fra nordvest 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1167 Felt A, oversigtsfoto 
set fra sydvest 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1168 Felt E, 
arbejdsfoto/oversigt 
set fra vest 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1169 Felt E, 
arbejdsfoto/oversigt 
set fra vest 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1170 Felt B, oversigtsfoto 
set fra vest 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1171 Felt B, oversigtsfoto 
set fra nord 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1172 Felt C, oversigtsfoto 
set fra øst 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1173 Felt C, oversigtsfoto 
set fra syd 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1174 A6, A5 og A7 i Felt 
C, set fra øst 

A5, A6, 
A7 

 digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1175 Felt D, oversigtsfoto 
set fra syd 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1176 Felt E, oversigtsfoto 
set fra nordvest 

  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1177 A9 i Felt E, set fra 
nordvest 

A9  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1178 A9 flade, samt profil 
i kant af søgegrøft, 
set fra sydvest 

A9  digitalt 
foto 

06-03-2014 Pernille Rohde Sloth 

D1206 Felt G, oversigtsfoto 
set fra sydvest 

  digitalt 
foto 

19-03-2014 Kim Christoffersen 

D1207 Felt G, oversigtsfoto 
set fra sydvest 

  digitalt 
foto 

19-03-2014 Kim Christoffersen 

D1208 Felt F, oversigtsfoto 
set fra vest 

  digitalt 
foto 

19-03-2014 Kim Christoffersen 
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D1209 Felt F, oversigtsfoto 
set fra syd 

  digitalt 
foto 

19-03-2014 Kim Christoffersen 

D1210 Felt F, oversigtsfoto 
set fra syd 

  digitalt 
foto 

19-03-2014 Kim Christoffersen 

D1245 Felt K, oversigtsfoto 
set fra vest 

  digitalt 
foto 

02-04-2014 Kim Christoffersen 

D1246 Felt J, oversigtsfoto 
set fra vest 

  digitalt 
foto 

02-04-2014 Kim Christoffersen 

D1247 Felt J, oversigtsfoto 
set fra nord 

  digitalt 
foto 

02-04-2014 Kim Christoffersen 

D1248 Felt I, søgning efter 
dræn, oversigtsfoto 
set fra vest 

  digitalt 
foto 

02-04-2014 Kim Christoffersen 

D1249 Felt H, oversigtsfoto 
set fra sydvest 

  digitalt 
foto 

02-04-2014 Kim Christoffersen 

D1250 Felt H, oversigtsfoto 
set fra sydøst 

  digitalt 
foto 

02-04-2014 Kim Christoffersen 

D1292 Felt M, østlig grøft, 
oversigtsfoto set fra 
sydøst 

  digitalt 
foto 

23-04-2014 Kim Christoffersen 

D1293 Felt M, østlig grøft, 
oversigtsfoto set fra 
sydøst 

  digitalt 
foto 

23-04-2014 Kim Christoffersen 

D1294 Felt M, vestlig grøft, 
oversigtsfoto set fra 
sydøst 

  digitalt 
foto 

23-04-2014 Kim Christoffersen 

D1295 Felt M, oversigtsfoto 
set fra øst 

  digitalt 
foto 

23-04-2014 Kim Christoffersen 

D1296 Felt M, østlig grøft, 
A12, set fra øst 

A12  digitalt 
foto 

23-04-2014 Kim Christoffersen 
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