
Rapport for prøvegravning ved Ladbyvej, matr.nr. 14i, del 2, Ladby By, 
Herlufsholm Sogn 
 
 
 
Forud for boligbyggeri på matr.nr. 14i, del 2 østligt i Ladby By foretog Næstved Museum i dagene 
11. og 17. april med venlig tilladelse fra ejer Michael Hallgren en mindre prøveundersøgelse på den 
berørte del af arealet. Prøvegravningen blev finansieret af Næstved Museum og udført af 
museumsinspektør Thomas Roland. 
 
Der blev i første omgang med rendegraver trukket en 1,80 m bred øst-vest gående grøft langs det 
kommende byggeris nordlige langside. Da der herved fremkom flere menneskeskabte anlæg i 
undergrunden, blev det besluttet med det samme at udvide mod syd indenfor byggeriets grænser. 
Dette medførte dog kun få yderligere anlæg, og afgravningen standsedes mod øst, hvor der i 
søgegrøften var registreret store recente nedgravninger (jf. plan). 
 
Alle fyldskift blev indtegnet på fladeplan (1:100), snittet og nivelleret, A1-6 endvidere tillige tegnet 
i snit (1:20). Feltet indmåltes i forhold til det sydvestlige hushjørne på bygningen umiddelbart mod 
nord (matr.nr.14k) samt en nedrammet matrikelpæl ved den øst-vest forløbende grusvej i nord.. 
Som fixpunkt for nivelleringen benyttedes dækslet på kloakbrønden nærmest Ladbyvej udfor 
gavlen af Ladbyhus umiddelbart syd for (matr.nr. 14h). Aflæsningshøjden var 1,81 m over dette 
punkt. 
 
Der kunne konstateres en ret massiv ophobning af muld på stedet, i særdeleshed i feltets vestlige 
del, hvor den gule undergrundsler først fremkom næsten 1 m under nuværende overflade. Hvor 
terrænet steg i øst var muldtykkelsen ”kun” omkring 70-80 cm. Der er således gennem tiden 
tydeligvis tilført materiale fra de højereliggende dele af området til denne del af arealet. Det 
ophobede muldlag bestod af en gråbrun, forholdsvis kompakt let sandet, leret muld. Selv om laget 
tydeligvis var lysere (mere gullig) mod bunden kunne der ikke iagttages egentlige lagdelinger, idet 
overgangen skete gradvist. 
 
Ingen af de fremkomne anlæg (A1-6), der omfatter to-tre mulige stolpehuller, fragmenter af en 
nord-syd forløbende grøft samt bunden af en grube kunne dateres, men på baggrund af det store, 
dækkende muldlag, kan der være tale om anlæg fra forhistorien eller middelalderen. 
 
Næstved Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser på arealet, 
under forudsætning af, at det nuværende byggeprojekt udføres efter eksisterende plan. 
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