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Udaterede kogestensgruber samt to affaldsgruber med keramik, der sandsynligvis skal
dateres til yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Endvidere enkelte stolpehuller, der
dog ikke kunne henføres til egentlige konstruktioner.

Næstved Museum j.nr.: NÆM 2000:103
Stednavn: Vridsløse Huse/Holsted Allé
Stednr.: 04.05.07
Sb.nr.: 45
4cm kort: 1512 IV SV
Sogn: Herlufsholm
Herred: Øster Flakkebjerg
Amt: Storstrøms (tidl. Sorø)

Beskrivelse af anlæg på Plan 4-6

Plan 4
A 9, grube
Diam. 306; dybde 70
Lyst brungråt let sandet ler med ral og
stumper/nister af trækul i fyld. En del ej
ildskørnede hånd-hovedstore sten i fyld
samt 2 meget store sten i fladen
A 10, grube
Diam. 201, dybde 57
Fyld som A 10
A 27
Diam. 50; dybde 30
Lyst gråbrunt let humøst sand med pletter
af lyst sandet okkerfarvet kraftigt leret
sand og enkelte pletter af trækul.
A 28
Diam. 34; dybde 12
Gråbrunt let humøst sand.
A 29
Diam. 50; dybde 10
Gråbrunt let humøst sand spættet med lyst
og okkerfarvet kraftigt leret sand.
A 30
Diam. 48; dybde 8
Gråbrunt let humøst sand.
A 35
Diam. 40; dybde 31
Gråbrunt let humøst sand (kraftigt
udvasket i bunden).
A 36
Diam. 40; dybde 30

Gråbrunt let humøst sand (kraftigt
udvasket i bunden).
A 37
Diam. 33; dybde 7
Gråbrunt let humøst sand med pletter af
lyst og okkerfarvet leret sand

Plan 5
Unavngivent anlæg ca. 75 m nord for A2
Diam. 30; dybde 12
Gråbrunt humøst sand.

Plan 6
A 7, Grube
Diam. 355; dybde 30
Fyld 4 (beskrivelsesnøgle Felt 1)
A 8, Grube
Diam. 155; dybde 20
Fyld 4 (beskrivelsesnøgle Felt 1)
Unavngivent anlæg 1 m nordøst for A5
Gulbrunt gruset sand, = undergrundsfænomen, muligvis udtørret vådbund.

Beskrivelse til Plan 7 (profiler) samt beskrivelsesnøgler Felt 1-3

A1
Gruben (3) er nedgravet i formentlig udtørret vådbund (2). Hele området er senere overdækket med
middelalderligt(?) muldlag (4). Fylden i (4) lader til at være den samme som ses i agerrenderne, der
findes i det meste af undersøgelsesområdet. Jordprøver udtaget.
A2
1: Grågult sandet undergrundsler med kalknistre og ral.
2: Gråbrunt sandet ler med samme indhold som (4).
3: Mørkt gråsort sandet ler med samme indhold som (4), dog større mængder trækul
4: Mørkt brungråt let sandet ler med en del hånd- og hovedstore sten, ral, trækul samt keramik og
trækul i fyld.
Beskrivelsesnøgle Felt 1
1: Orangebrunt gruset undergrundssand.
2: Mørkt gråbrunt let muldet sand med ral samt enkelte nister af brændt ler.
3: Lyst gråbrunt let muldet sand med ral samt enkelte nister af brændt ler.
4: Mørkt gråbrunt homogent muldet sand med enkelte håndstore sten.
5: Som (2), men uden brændt ler.
6: Som (3), men uden brændt ler.
Beskrivelsesnøgle Felt 2
1: Grågult sandet undergrundsler med kalknister og ral.
= undergrund.
2: Orangebrunt sandet ler med enkelte småsten samt nedsivning fra (3).
= udtørret vådbund ?.
3: Mørkt sortbrunt sandet ler med en del meget store samt hånd- til hovedstore sten. Visse
steder store mængder trækul (klumper/stumper/nister) samt keramik og knogle affald i
fyld. Sten ej ildskørnede.
= oldtidsgrube.
4: Gulbrunt homogent muldet ler med en del småsten og trækulsnister i fyld.
= middelalderligt(?) pløjelag.
Beskrivelsesnøgle Felt 3
1: Grågult sandet undergrundsler med kalknister og ral.
2: Orangebrunt sandet ler spættet med (1).
3: Lyst gråbrunt sandet ler spættet med (2) samt stumper af trækul og brændt ler.

