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Undersøgelsens forhistorie
I forbindelse med forberedende byggemodning af et mindre areal (godt 7.000 m2) ved
Dragehøj syd for Fensmark foretog Næstved Museum på anmodning fra Holmegaard
Kommune arkæologisk prøvegravning.
En prøvegravning var blevet anbefalet ikke blot ud fra de topografiske forhold, men også ved
tilstedeværelsen af allerede registrerede forhistoriske spor i nærheden. Der er således i flere
tilfælde påtruffet bebyggelsesspor ved undersøgelser på den nordlige side af Kalkerupvej,
ligesom der få hundrede meter nord for det aktuelle grundstykke er fremkommet en kultbålrække fra bronzealderen (jf. Næstved Museum j.nr. NÆM 2004:107). Disse fund indikerer,
at området omkring Dragshøj har været benyttet i flere af oldtidens perioder, og arkæologiske
spor muligvis ville kunne påtræffes indenfor lokalplansområdet.
Forundersøgelsen blev foretaget af Næstved Museum v. museumsinspektør Thomas Roland
og betalt af Holmegaard Kommune v. Jørgen Aas. Maskinkraft blev hyret fra
entreprenørfirmaet Arkil.
Da lokalplanens område blev byggemodnet i to faser, blev også forundersøgelserne udført af
to omgange - den vestlige, hér beskrevne del således 31. aug. 2005.

1. etape (vestlige lokalplansområde)
På den vestlige del af byggemodningsarealet (svarende til godt 3.000 m2) udlagdes ca. 6 m fra
arealets østlige afgrænsning med godt 20 m afstand fire omtrent NØ-SV orienterede
søgegrøfter på tværs af grundstykkets længderetning med 1,8 m bred skovl (Grøft 1-4, jf.
skitseplan). I den vestligste grøft stødtes på en større nedgravning, formentlig til el-kabel,
hvorfor grøften efter nogle meter blev parallelforskudt en skovlbredde mod øst, for at undgå
denne nedgravning.
Det egentlige muldlag var forbløffende tyndt (20-25 cm) og overlejrede en 5-7 cm tyk grålig
overgangszone til det egentlige undergrundslag, der i øst udgjordes af forholdsvis sandet og

stenet ler, men mod øst af mere rent moræneler, dog stadig sandopblandet og med sten (også
større).
Bortset fra et enkelt muligt stolpehul nordligt i den østlige af midtergrøfterne ca. 12 m fra
vejkanten (diam. 27 cm, dybde 12-15 cm) fremkom ingen kulturhistorisk interessante anlæg i
grøfterne, og undersøgelserne blev ikke udvidet. Søgegrøfterne er kun skitsemæssigt angivet
på medfølgende oversigtsplan.
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