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RAPPORT OVER UNDERSØGELSEN AF MATRIKEL NR. 2du , HOLME-OLSTRUP BY,
HOLME-OLSTRUP SOGN, HAMMER HERRED, STORSTRØMS AMT
Nævnte matrikel blev undersøgt forud for byggemodning, udstykning og bebyggelse ifølge
lokalplanerne H.9.5. og H.9.6. for Holmegaard Kommune.
På området umiddelbart øst for matriklen er der fundet grave fra romersk jernalder, men tilhørende
bebyggelse er endnu ikke lokaliseret.
Prøvegravning iværksattes på Holmegaard Kommunes opfordring og regning, og denne stillede
også maskinkraft til rådighed. Ansvarlig var arkæologistuderende, Stud. Mag. Rasmus R. Bagge, på
vegne af Næstved Museum, og arbejdet udførtes den 19. samt 21. juni 2000.
Området er svagt skrånende mod syd, hvor et (nu udrettet) åløb, der har dannet et større
vådbundsområde, afgrænser matriklen. En svag forhøjning i terrænets østlige del kan iagttages knap
midtvejs mellem åløbet og matriklens nordlige grænse.
Undergrunden bestod mestendels af fint sand, grus med sten i varierende størrelser, indtil en dybde
af 0,8 – 1,2 meter, og herunder fandtes blåler.
På området blev der først trukket tre forsøgt parallelle søgegrøfter af 1,80 meters bredde (grøft I/II,
III og IV). Den vestlige (grøft I/II) blev rykket da omblanding af jorden indtil en meters dybde
(muligvis grundet maskinkørsel under opførelse af tilstødende byggeri) havde umuliggjort
erkendelse af kulturspor. Yderligere en søgegrøft (grøft V) blev lagt ØSØ/VNV hen over tidligere
omtalte forhøjning af terrænet. Denne linie fortsattes mod vådbundsområdet, med kortere grøfter
med ca. 20 meters mellemrum mod matriklens formodet laveste punkt (grøft VI-VIII på
oversigtskortet). I grøft VI sås i en dybde af 0,8 m. et lag af dynd med planterester og træstykker
under først strandsand og finere sand. Fra og med grøft VI gravedes der, efter fladeafdækning, i
dybden med ca. 30 meters mellemrum i et forsøg på at lokalisere dybtliggende kulturspor (grøft VIXIV). Endelig gravedes en grøft i den vestlige del (grøft XV). Et muligt større anlæg hér fordrede
en mindre udvidelse af grøften.
Matriklen er generelt gennemskåret af store og små, recente drængrøfter, men i ingen af de udlagte
søgegrøfter sås spor af forhistorisk eller middelalderlig karakter, hverken i form af anlæg eller
løsfundne genstande. Yderligere synes området mod nordvest svært beskadiget af tunge maskiner.
Ud fra disse resultater vurderer Næstved Museum ikke, at yderligere undersøgelser på den
prøvegravede del af matriklen er nødvendige.
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