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Abstract 
Ved overvågning af et 561 meter langt trace blev der fundet 4 anlægsspor. Anlæggene hører 
formentlig til en boplads fra romersk/germansk jernalder, fundet 100 meter nord for traceet (sb. 
nr. 040507-137). 
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Undersøgelsens forhistorie 
I forbindelse med Vejdirektoratets anlæggelse af en omfartsvej nord om Næstved skulle SEAS-
NVE nedgrave et 50 kV kabel ved Ladbyvej. Museum Sydøstdanmark blev kontaktet af SEAS-
NVE, der ønskede at museet undersøgte arealet før anlægsarbejdet gik i gang. 
 
Tracéet var på 870 meter og lå på begge sider af den kommende nordlige omfartsvej, på 
matrikel 2a og 2r, Ladby By, Herlufholm. De to matrikler ligger sydvest og nordøst for Ladbyvej. 
Ved de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen var der 
fundet 5 bopladsområder med bebyggelse fra jernalderen indenfor 200 meter af tracéet 
(KNV00060-03, -04 og -05). I forbindelse med anlæggelsen af den vestlige omfartsvej blev 
der ved den nuværende rundkørsel på Slagelsevej udgravet en større jernalderboplads med 
15 huse (Rørmosegård, sb.nr. 040507-37). En forundersøgelse forud for kabelomlægningen 
ville således være med til at afgrænse de registrerede bopladsområder. 
 
Der blev udarbejdet et budget for forundersøgelsen, som blev godkendt af Kulturstyrelsen d. 
25. marts 2014. 
 
D. 27. november blev der fremsendt nye GIS-filer over traceet og der var skaffet adgang til 
arealet. Dele af traceet var blevet flyttet ind på arealer undersøgt i forbindelse med 
omfartsvejen, og forundersøgelsen på de nærliggende arealer havde i mellemtiden givet et 
godt overblik over fortidsminder i området. 
Da tidsfristen for ledningsomlægningen nærmede sig blev det derfor aftalt med bygherren at 
entreprenøren afrømmede det ca. 4 meter brede trace, hvorefter museet fik mulighed for at 
registrere eventuelle anlægsspor.  
 
 

Administrative data 
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4660 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen, 
originaldokumenter og oldsager findes på museet. 
 
Bygherre: SEAS-NVE, Energivej 33, 4690 Haslev. CVR 25784413. 
 
Bygherres kontaktperson: Søren Halle Kristensen. 
 
Undersøgelsen blev finansieret af bygherren (jævnfør museumslovens §27). 
 
 

Øvrige data 
Feltarbejdet blev udført d. 2. december 2014 af museumsinspektør Jonas Christensen. 
 
Beretningen er udarbejdet af Jonas Christensen, der også har behandlet GIS-data og indtastet 
data i Museernes Udgravningsdata (MUD). 
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Topografi, terræn og undergrund 
Landskabet omkring traceet kan karakteriseres som et småkuperet og bølget morænelandskab, 
der ligger vest for de fladere engområder ned mod Susåen. 
 
Traceet løber mellem flere lavninger. Lige nord for den østlige del ligger en lavning kaldet 
Rørmosen, som ud fra Original 1 kortet har haft en noget større udstrækning end den har i dag. 
 
 

Målesystem 
Alle grøfter og anlæg blev indmålt 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 opbevares på museets server. 
 
 

Udgravningsmetode 
Feltarbejdet blev udført som en overvågning. Entreprenøren afrømmede mulden i et 4 meter 
bredt trace og kontaktede derefter museet, som foretog en opmåling af grøften og registrerede 
alle anlægsspor. 
 
De fremkomne anlæg (A1 - A4) blev afrenset, indridset med skovl og indmålt med GPS. Alle 
fremkomne anlæg blev beskrevet i fladen. 
 
Der blev taget oversigtsfoto af grøften. 
 
Anlægsliste og fotoliste er indtastet i MUD.  
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Undersøgelsens resultater 
Der blev undersøgt 2300 m2 i et 561 m langt trace og registreret 4 anlæg, heraf 3 gruber og 
en kogestensgrube. 
 
Det undersøgte trace løber mellem fire felter med jernalderbebyggelse, som blev undersøgt i 
forbindelse med Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5 (se KNV00060-04 Felt 7, KNV00060-
05 Felt 9, 10 og 11). De ganske få anlægsspor i traceet støtter således opfattelsen af at 
bebyggelsen på de tre felter er blevet afgrænset ved udgravningerne. 
 
Ud af de 4 registrerede anlæg er kogegruben og den ene grube formentlig fra oldtiden. De 
ligger syd for det drænede vådbundsområde Rørmosen, der ses på de Høje Målebordsblade. 
Nord for Rørmosen ligger lokaliteten Rørmosen II (KNV00060-04 Felt 7), der blev undersøgt i 
forbindelse med omfartsvejens Etape 5. Bopladsen ligger 100 m nord for det undersøgte trace 
og består af tre langhuse, et mindre hus og flere hegnsforløb dateret til romersk / ældre 
germansk jernalder. 
Anlæggene i det undersøgte trace må tolkes som udkanten af et bopladsområde, enten en 
endnu ukendt boplads mod syd og øst eller Rørmosen II mod nord. 
 
 

Fremtidigt arbejde 
Undersøgelsen er afsluttet og arealet er frigivet. Museet agter ikke at foretage sig mere i sagen. 
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Anlægsliste 
 
A Nr Type Datering Beskrivelse 
A1 Koge-

/ildgrube 
Oldtid Sort humøst ler med enkelte fragmenter af ildskørnede sten. 

A2 Grube Udateret Brunt humøst let sandet ler med spredte sten. 
A3 Grube Oldtid Mørkt bungråt humøst let sandet ler med trækul og få pletter 

rødbrændt ler. 
A4 Grube Udateret Mørkt gråbrunt humøst ler. Muligt stolpehul. Skarpt afgrænset. 
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Fotoliste 
 
Billed Motiv Dato Fotograf 

1/D2461 Nordenden af den østlige grøft, set mod NØ. 02-12-2014 Jonas Christensen 

1/D2462 Den østlige grøft, set mod SV. 02-12-2014 Jonas Christensen 

1/D2463 Sydenden af den østlige grøft, set mod SV: 02-12-2014 Jonas Christensen 

1/D2464 Nordenden af den vestlige grøft, set mod NØ. 02-12-2014 Jonas Christensen 

1/D2465 Den vestlige grøft, set mod NØ. 02-12-2014 Jonas Christensen 

1/D2466 Sydenden af den vestlige grøft, set mod SV. 02-12-2014 Jonas Christensen 
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