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Forundersøgelse forud for skovrejsning med dybdepløjning. Ved den meget begrænsede
undersøgelse fremkom ingen anlægsspor af kulturhistorisk interesse.

Undersøgelsens baggrund.
Næstved Museum ønskede at foretage en arkæologisk forundersøgelse af det kommende
skovrejsningsareal på baggrund af følgende vurdering:
… Det kommende skovrejsningsareal ligger få hundrede meter fra en fredet oldtidshøj, samt nær
fundstedet for en stor sølvskat fra romersk jernalder nordligt i Orup. Det er således forventeligt, at
der vil forekomme spor af forhistorisk aktivitet også på det aktuelle areal.
Undersøgelsen blev gennemført med midler fra Kulturarvsstyrelsen suppleret med Næstved
Museums egen undersøgelseskonto. Der var imidlertid kun meget stærkt begrænsede midler til
rådighed til forundersøgelsen, og kun ganske få procentdele af arealet kunne derfor undersøges.
Søgegrøfterne blev derfor udlagt mod de mest oplagte dele af arealet, og undersøgelsen kan på
ingen måde opfattes som en fuldgyldig forundersøgelse, der giver et tilstrækkeligt billede af de
arkæologiske forhold på arealet.
Forundersøgelsen blev udført i perioden 3.-6. november af BA Kim Christoffersen, Næstved
Museum. Maskinfører var Flemming Hansen fra HedeDanmark. Ansvarlig leder var
museumsinspektør Thomas Roland, Næstved Museum og som lodsejer stod Peter Sejersbøl,
Lyngvejen 9, 4160 Herlufmagle.

Topografi
Det undersøgte areal er angivet til 5,4 ha, og henlå på tidspunktet for undersøgelsen som udyrket
mark. Arealet afgrænses mod nord af Lynggården og vejen hertil. Til de øvrige sider afgrænses
arealet af markskel. Den sydlige afgrænsning udgøres af et beskyttet dige. Hovedparten af det
undersøgte areal er en stor sandbakke, højest med et plateau mod nordvest. Herfra falder arealet til
alle sider, mest mod syd. Der er en vid udsigt til alle sider, undtagen mod øst, hvor terrænet er
højere mod Petershøj. Ved det østlige skel falder arealet mod en lavning.
Undergrunden bestod hovedsageligt af lyst, grågult, fint sand. På enkelte mindre toppe sås grågult
eller gulbrunt ler. Overjorden bestod af sandet og leret muld, mod øst af muldet sand.

Metode
Der blev anvendt rendegraver med planérskovl til at trække mulden af under overvågning. Der blev
i alt udlagt 5 prøvegrøfter i retning N-S.
På grund af den begrænsede tid blev undersøgelsen koncentreret om de mest oplagte dele af arealet,
dvs. de højere liggende dele, 4 mindre toppe og det høje plateau i nordvest.
Prøvegrøfterne blev indmålt langs vestre profil med håndholdt GPS (punkterne LMK 344-353), en
mindre unøjagtighed må følgelig påregnes.

Undersøgelsens resultat
Der fremkom ingen anlæg af oldtids- eller middelalderkarakter. Dette kan synes overraskende på
baggrund af topografien og de nærliggende fundsteder, men skal også vurderes i forhold til den
begrænsede undersøgelse.

Næstved Museum betragter hermed forundersøgelsen for afsluttet, men på grund af undersøgelsens
sporadiske karakter, vil museet gerne orienteres umiddelbart efter dybdepløjningen har fundet sted,
så arealet atter kan gennemgås og eventuelle forhistoriske spor registreres.
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Beskrivelse af grøfter
Grøft 1
Muldlag: Lys, gråbrun, sandet muld.
Undergrund: Fint, grågult sand.
Grøftlængde: ca. 30 m.
LMK 344 og 345
Grøft 2
Muldlag: Gråbrun, leret og sandet
muld, 20-50 cm.
Undergrund: Fint grågult sand,
let leret. Mod toppen i syd grågult ler.
Grøftlængde: ca. 30 m.
LMK 346 og 347
Grøft 3
Gråbrun, sandet og leret muld,
25-30 cm.
Undergrund: Lyst, grågult fint sand.
På toppen, gulbrunt, sandblandet ler.
Grøftlængde: ca. 25 m.
LMK 348 og 349

Grøft 4
Overjord: Gulbrunt sand, let muldet,
15-25 cm.
Undergrund: Lyst, grågult, fint sand.
Grøftlængde: ca. 33 m.
LMK 350 og 351 (NB: disse LMK viste stor
fejl, og grøften afsat efter topografien på
plan!)
Grøft 5
Muldlag: Gråbrun, sandet og leret
muld, 25 cm.
Undergrund: Lyst, grågult, fint sand.
Der ses pletter af rødbrunt ler.
Grøftlængde: ca. 50 m.
LMK 352 og 353
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