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Enkelte stolpehuller og gruber fra oldtiden uden erkendte strukturer eller fund.  
 
Prøvegravningen blev foretaget af Stud. Mag. Lehne Mailund Christensen den 2. 4. 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museums j.nr. NÆM 2004:108 
Ryttervænget, Mogenstrup 
Sted.nr. 05.04.06  
Mogenstrup Sogn, Hammer Herred, Storstrøms Amt (tidl. Præstø) 
Matr. 1a, Pederstrup 
4 cm kort 1512 III NV 
 
 



 
Undersøgelsens forhistorie  
I forbindelse med byggemodningen af et lille areal (matr.nr.1a, Pederstrup) i villakvarteret 
Ryttervænget i Mogenstrup (Fladså Kommune Lokalplan 1.C2.3) foretog Næstved Museum en 
prøvegravning. Fra Ryttergårdens område foreligger opsamlinger af flintredskaber ligesom der i 
området omkring det berørte areal tidligere er blevet gjort fund af stor kulturhistorisk værdi fra bl.a. 
YBA/ÆJA (jf. NÆM 1995:118) og det var derfor muligt, at der kunne gøres fund på selv dette lille 
areal. 
 
Administrative data 
Lodsejer og bygherre på byggemodningen var en privatperson (Peer C. Høegh-Guldberg) og arealet 
kun knapt 4800 m². Forundersøgelsen blev derfor bekostet af museet selv. 
Alle relevante skrivelser i forbindelse med sagsgangen, samt rapport og original tegning forefindes 
på Næstved Museum under journalnummeret NÆM 2004:108. 
 
Øvrige data 
Undersøgelsen blev foretaget d. 02.04. 2004. 
Stud. Mag. Lehne Mailund Christensen var daglig leder. 
Ansvarlig leder var Museumsinspektør Thomas Roland. 
 
Topografi, terræn og undergrund 
Arealet ligger for foden af Mogenstrup Åsen’s vestskråning og undergrunden består således af fint 
brungult sand, der stedvis er let leret. Arealet skråner let nedad mod vest og i vestenden ligger en 
lille lavning. Muldtykkelsen på arealet spænder derfor mellem ca. 46 cm. i den østlige del og ca. 
150 cm i den vestlige del af det undersøgte område. 
 
Udgravningsmetode 
Ved prøvegravningen blev der udlagt 5 nord/syd orienterede søgegrøfter med ca. 10 m i mellem. 
Den vestligste ende af arealet blev ikke undersøgt da denne henlå i granbevoksning og den 
vestligste grøft (grøft V) afslørede den østlige kant af lavningen. Mulden blev afrømmet med en 
rendegraver.  
Grøfterne er indmålt med målebånd, i forhold til det omgivende terræn. Anlæg i grøfterne blev 
tegnet i fladen i 1:100 (T1), men ingen af grøfterne er nivelleret. 
Alle tegnede anlæg er nummeret, snittet med skovl og beskrevet i anlægslisten. 
 
Undersøgelsens resultater 
Der blev ikke erkendt en sammenhæng mellem de fundne anlæg i grøfterne, og der blev ikke gjort 
andre fund end en ikke datérbar dyreknogle i lavningen (ej hjemtaget).  
Ud fra de kun ganske få fundne anlæg, syntes det ikke relevant at foretage yderligere undersøgelser 
på arealet. 
 
 
 
Næstved Museum 12.4.2004 
Lehne Mailund Christensen, Stud.Mag. 



Anlægsliste 
 
A-nr. Type   Grøft  Tegning  
 
A1: Aflang grube   I  T1 
Dybde: 17 cm. Fyld: Lys brungrå meget let humøst sand. 
 
A2: Stolpehul   I  T1 
Diameter: 35 cm, dybde: 11 cm. Rundet bund. Fyld: Gråbrun let humøst sand. 
 
A3: Stolpehul   II  T1 
Diameter: 30 cm, dybde: 15 cm. Skrå sider og flad bund. Fyld: Mørk gråbrun humøst sand med 
enkelte trækulsnister. 
   
A4: Stolpehul   III  T1 
Diameter: 21 cm, dybde: 21 cm. Lodrette sider og flad bund. Fyld: Gråbrun let humøst sand med 
enkelte nister af brændt ler. 
 
A5: Stolpehul   III  T1 
Diameter: 27 cm, dybde: 5 cm. Rundet bund. Fyld: Mørk gråbrun humøst sand. 
 
A6: Stolpehul   III  T1 
Diameter: 22 cm, dybde: 9 cm. Rundet bund. Fyld: Lys gråbrun let humøst sand.  
 
A7: Stolpehul   III  T1 
Diameter: 23 cm, dybde: 14 cm. Skrå sider og flad bund. Fyld: Mørk gråbrun meget humøst sand 
med trækulsnister. 
 
A8: Grube   III  T1 
Dybde: 11 cm. Rundet bund. Fyld: Gråbrun meget humøst sand.   
 
A9: Stolpehul   IV  T1 
Dybde: 8 cm. Spids bund. Fyld: Gråbrun let humøst sand. 
 
A10: Lille aflang grube  IV  T1 
Bredde: 20 cm, dybde: 13 cm. Rundet bund. Fyld: Lys brungrå let humøst sand. 
 
A11: Bund af grube  IV  T1 
Dybde: 3 cm. Fyld: Gråbrun let humøst sand.  
 
A12:  Grube   IV  T1 
Dybde: 11 cm. Rundet bund. Fyld: Mørkt gråbrunt humøst ler med trækulsnister og enkelte nister af 
brændt ler.    
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