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KNV00011-01 Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 1 Køgevej, 
Herlufsholm Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms tidl. Sorø Amt. 
Stednummer 04.05.07-119, Kulturstyrelsens j.nr 2013-7.24.02/KNV-0007. 
 
Beretning for prøvegravning af et areal ved Køgevej øst for Næstved forud for anlæggelsen af 
Næstved Nordlige Omfartsvej. Beretningen dækker undersøgelserne på Etape 1 syd for Køgevej, 
på matr. nr. 4a og 5h Øverup By, Herlufholm. 
Udført af museumsinspektør mag.art. Jonas Christensen for Museum Sydøstdanmark i sommeren 
2013. 
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Abstract 
Ved prøvegravning af et ca. 18.000 m2 stort areal blev der trukket 7 søgegrøfter og fundet 
48 anlægsspor, heraf 3 kogegruber og 2 stolpehuller.  
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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. 
Etape 1 dækkede arealet syd for Køgevej og tilslutningen til den østlige omfartsvej. Bygherre på 
denne del af omfartsvejen var Næstved Kommune, men Vejdirektoratet fungerede som 
kontaktperson for hele projektet, inklusive al økonomi. 
 
Den arkivalske kontrol viste, at området ved den østlige fordelerring var meget rigt på 
fortidsminder. Nordvest for det berørte areal er der udgravet flere jernalderbopladser ved 
Jeshøjgård (040507-88 og 040507-70, se NÆM 2006:135) og Jeshøjgård Vest (040507-85 og 
040507-86, se NÆM 2006:161). Lidt længere mod nordvest er der fundet en rig kvindegrav fra 
romersk jernalder (Maglebjerg graven sb.nr. 040507-63, se NÆM2004-114). 
Udover jernalderlokaliteterne er der umiddelbart øst for arealet registreret en langhøj og 
efterretninger om to dysser som alle er dateret til stenalder (sb. 050402-1, 050402-2 og 050202- 
3), mens der vest for arealet er registreret en fredet langhøj fra stenalderen (sb. 040507-62) og 
flere løsfund af stenøkser. 
Museet anså det derfor som værende højest sandsynligt, at der ved anlægsarbejder på det 
angivne område ville fremkomme bebyggelsesspor fra oldtiden. 
 
Med hensyntagen til Vejdirektoratets meget stramme tidsplan blev det på et møde den 
04.02.2013 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. 
 
Efter museet havde modtaget retvisende GIS filer over projektets omfang blev der udformet et 
budget, som blev godkendt af Kulturstyrerlsen den 21.03.2013. 
Efter modtagelse af LER-oplysninger, orientering af lodsejere, og afsætning af arealet blev 
forundersøgelsen sat i gang den 17.06.2013. 
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Administrative data 
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen. 
Originaldokumentation og oldsager findes på museet. 
 
Bygherre: Næstved Kommune, men med Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene som 
mellemmand. 
 
Kontaktperson for Vejdirektoratet: Jochen Meyer, Vejdirektoratet - Arealerhvervelse, Thomas 
Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. 
 
Undersøgelsen blev finansieret af bygherren (jævnfør museumsloven). 
 
 

Øvrige data 
Forundersøgelsen blev påbegyndt den 17. juni og afsluttet den 19. juni 2013. 
 
Ansvarlig leder var museumsinspektør Jonas Christensen, der også varetog den daglige ledelse. 
Derudover deltog arkæolog Pernille Rohde Sloth og arkæolog Kim Christoffersen. 
 
Beretningen er lavet af museumsinspektør Jonas Christensen. 
 
Muldafrømningen blev foretaget med en 25 tons gravemaskine på larvefødder udstyret med en 
2,2 m bred rabatskovl. Entreprenør var ARKIL A/S - ANLÆG, Industrivangen 1, 4700 Næstved. 
 
Afsætning af arealet og opsætning af 6 fixpunkter med GPS blev udført af Landmålergården, 
Næstved afdeling, Fiskerhusvej 43 C, 4700 Næstved. 
 
Vejret var solrigt og tørt. 
 
 

Topografi, terræn og undergrund 
Det undersøgte areal ligger på den sydlige skråning i et højtliggende bakkelandskab, med Jeshøj 
(65 m.o.h.) nordvest for arealet som det højeste punkt. Morænebakkerne strækker sig mod nord 
og nordvest, mens terrænnet falder mod syd. 
 
Undersøgelsearealet ligger på et skrånende terræn, der falder mod syd og sydvest. Højeste punkt 
ved Køgevej lå i ca. kote 53 og laveste punkt mod syd i kote 41. 
Undergrunden i området var overvejende af moræneler. Muldtykkelsen var på 30-40 cm. 
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Målesystem 
Alle grøfter, felter og anlæg er indmålt med totalstation. Totalstationen blev opstillet ud fra 6 
fixpunkter afsat med GPS af Landmålergården i Næstved. Alle punkter er i projektionen Euref89. 
 
Pkt.nr. y/northing  x/easting  z/elevation 
1000 6127157.297  678734.595  61.798 
1001 6127104.185  678637.400  60.616 
1002 6127037.014  678494.760  59.807 
1003 6126857.042  678446.303  53.821 
1004 6126888.858  678544.977  55.283 
1005 6126925.611  678659.996  58.971 
1006 6126962.238  678768.915  60.607 
 
 

Udgravningsmetode 
Med gravemaskinen blev der udlagt søgegrøfter orienteret efter vejarealet (dvs. NNV-SSØ i nord 
og NNØ-SSV i syd). Der fremkom ikke anlæg som nødvendiggjorde udvidelser af søgegrøfterne. 
 
Alle grøfter, felter og anlæg blev opmålt med totalstation i forundersøgelsesfasen. 
 
Alle anlæg blev nummereret fortløbende under prøvegravningen (A1-A48). Alle anlæg er 
beskrevet i fladen (i en anlægsliste på en iPad), mens enkelte er snittet med en spade. Se 
Anlægslisten. 
 
Der blev ikke gjort nogen fund.  
 
 

Undersøgelsens resultater 
Der blev trukket 7 søgegrøfter og fundet 48 anlægsspor, heraf 3 kogegruber og 2 stolpehuller af 
oldtidskarakter. 
 
Der blev ikke fundet nogle anlæg som nødvendiggjorde yderligere undersøgelser.  
 
 

Fremtidigt arbejde 
De fundne anlæg gav ikke anledning til yderligere undersøgelser og arealet er frigivet. Museet 
agter ikke at foretage sig yderligere i sagen. 
 
 
Museum Sydøstdanmark d. 31.08.2014 
Museumsinspektør Jonas Christensen 
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Luftfoto over arealet med grøfter 
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Kort over grøfter 
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Anlægsliste 
 

A NR Beskrivelse Snittet 

1 Kogegrube. Brungråt, let sandet og humøst ler med nogle trækulsnister og 
en del sten, enkelte skørnende. 

  

2 Grube. Brunt, let sandet, humøst ler. Langs kanten af anlægget ses i fladen 
pletter af mørkt brungråt, let sandet, humøst ler med nogle trækulsnister. 

  

3 Natur. Dyreaktivitet. X 

4 Grube. Der ses to fyldskifter i fladen. Fyld i anlæggets nordvestlige del er 
homogent, gråbrunt, let humøst ler med enkelte trækulsnister. Fyld i 
anlæggets sydøstligebdel er mørkt, brungråt, let humøst ler med en del 
trækulsnister.  

  

5 Natur. Muldplet. X 

6 Grube. Diffust afgrænset. Fyld af brungråt, let sandet ler med enkelte 
trækulsnister spættet med undergrund. 

  

7 Grube. Homogent, gråbrunt, humøst ler.   

8 Grube. Fyld som A7.    

9 Kogegrube. Mørkt brungråt, let humøst ler med en del trækulsnister samt 
en del sten, heraf nogle ildskørnede. 

  

10 Kogegrube. Fyld som A9.    

11 Grube. Homogent, gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. X 

12 Grube. Gråbrunt, let humøst ler med en del trækulsnister.   

13 Kulturlag. Diffust afgrænset anlæg. Mørkt gråbrunt, let humøst og fugtigt 
ler med en del trækulsnister. Karakter af vådbundsaflejret lag. 

  

14 Grube. Gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister.   

15 Grube. Diffust afgrænset. Mørkt brungråt, let humøst ler med en del 
trækulsnister spættet med undergrund. 

  

16 Grube/grøft. Homogent, gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister. 
Ca. 12 cm dyb. 

  

17 Grøft. Mørkt gråbrunt, humøst ler med mange trækulsnister. Ca. 12 cm 
dyb. 

  

18 Grøft. Mørkt brungråt til sort, let sandet, humøst ler med mange 
trækulsnister. 

  

19 Grøft. Fyld som A18.   

20 Grube.  Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister samt en del 
jernudfældninger og kalknister. 

  

21 Grube. Mørkt gråbrunt, humøst ler med en del trækulsnister.   

22 Grube. Gråbrunt, let humøst ler med pletter af undergrund, enkelte 
trækulsnister. 
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23 Grube. Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister samt pletter af 
undergrund. 

  

24 Grube/grøft. Mørkt gråbrunt, sandet, let humøst ler med mange nister og 
klumper af trækul. Enkelte pletter af undergrund. 

  

25 Kulturlag. Forholdsvis homogent, gråbrunt, humøst, let sandet ler med en 
del trækulsnister samt enkelte pletter af undergrund. Formentlig 
sammenhængende med A26. 

  

26 Kulturlag. Homogent, gråbrunt, humøst, let sandet ler med en del 
trækulsnister. Flere keramikfragmenter i fladen. Formentlig 
sammenhængende med A25.  

  

27 Grube. Mørkt, gråbrunt, humøst, sandet ler med en del trækulsnister og 
enkelte spredte, større sten. 

  

28 Stolpehul. Mørkt, brungråt, sandet, humøst ler med en del trækulsnister. X 

29 Grube. Brungråt, let sandet ler med en del trækulsnister.   

30 Grube. Undergrund med mange  pletter af mørkt brungråt, sandet ler med 
en del trækulsnister. Formentlig bund af grube. 

  

31 Stolpehul.  Brungråt, sandet, let humøst ler med enkelte trækulsnister. D= 
14 cm. 

X 

32 Grube. Gråbrunt, sandet, let humøst ler med en del trækulsnister.   

33 Grube. Mørkt gråbrunt, sandet, humøst ler med enkelte trækulsnister.   

34 Grube. Gråbrunt, let humøst ler. Ringe dybde. Sodet nedsivning til 
undergrund. Trækulsnister og sodning i flade. Rest af grube 

  

35 Grube? Pletvist sodet og ,let humøs i fladen. Sodet og humøs nedsivning 
til undergrund. Tolkning: rest af grube eller bålsted. 

  

36 Grube. Gråbrunt, humøst ler med enkelte nister af trækul samt en del 
pletter af undergrund. 

  

37 Grube. Homogent, gråbrunt, humøst ler med enkelte trækulsnister.   

38 Grube. Gråbrunt, svagt humøst ler, delvist sodet. Nister af trækul og 
brændt ler. 

  

39 Kulturlag/gammel muld. Diffust afgrænset. Gråbrunt, humøst, sandet ler 
med enkelte nister og klumper af trækul. 

  

40 Grube. Gråbrun, let humøs ler. Trækulsnister og pletvis svag sodning.   

41 Grube. Gråbrunt ler med enkelte trækulsnister samt enkelte pletter af 
undergrund. 

  

42 Natur. Overfladisk muldplet.   

43 Nedgravning. Lys gråbrun, let humøs ler. Sandsynligvis recent.   

44 Grube. Gråbrunt, let humøst ler med enkelte trækulsnister.   

45 Grube. Gråbrunt, let humøst ler. Trækulsnister og delvis lettere sodning. 
Tolkning: rest af grube. 
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46 Grube. Mørkt gråbrunt til sort, humøst ler med mange nister og pletter af 
trækul. 

  

47 Udsmidslag. Brungråt, let humøst, vådt ler med pletter af sortbrunt samt 
rustrødt, let sandet ler (muligvis opløst brændt ler). Enkelte trækulsnister. 
Ringe dybde. 

  

48 Vådbundsaflejring. Brungråt, svagt humøst ler med spredte tkn.   

 


