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Figur 1. Oversigtsbillede af gravearbejdet i mosen syd for Broksø 

Abstract 
Ved oprettelse af slyngninger på Øvre Suså ved Naturstyrelsen blev der i efteråret 2014 overvåget gravning i et tracé 

svarende til det nye åløb. Undersøgelsen fandt sted på den strækning af Susåen, der løber mellem Broksø Gods og 

Rødebro (v. Rødebrovej). Undersøgelsens fund begrænser sig til bunden af to nedhamrede stolper og halvdelen af en 

lårbensknogle (kvæg/hjortedyr), der dukkede op tæt på undersøgelsens afslutning ved Rødebro. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Som led i et større naturgenopretningsprojekt i øvre og mellemste del Susåen, har det gennem længere tid været 

planlagt at lave slyngning på den del af Suså, som løber mellem Rødebro/Rødebrovej og Broksø Gods. Tidligere har det 

nærliggende og tilstødende vandløb Jydebækken været igennem samme proces. 

I mose-arealerne umiddelbart op til Susåen er der desuden i de sidste år gravet ud til to større søer med åbent vand, 

hvor der ved museal overvågning ikke er fremkommet fund af forhistorisk interesse. 

Susåens nærhed til flere lokaliteter af stor forhistorisk interesse gjorde en forundersøgelse ved anlægsarbejdet. Blandt 

de nærliggende allerede kendte forhistoriske lokaliteter kan nævnes Broksø 1 (sb 050705-29) med en bred vifte af 

fund fra både jæger- og bondestenalder og kulturarvsarealet omkring Holmegårds Mose samt flere mindre 

opsamlinger og fundsteder i direkte tilknytning til mosen. 

 

Administrative data 
Projektets bygherre er Naturstyrelsen, underafd. Storstrøm. Afsætning og gravearbejde udførtes af 

entreprenørfirmaet Jacobsen & Blindkilde, Aulum. 

Den museale behandling af anlægsarbejdet er arkiveret digitalt på Museum Sydøstdanmark under sagsnr. KNV 00167, 

Kulturstyrelsens sagsbehandling har sag nr. 2014-7.24.02/KNV-0033 

 

Topografi, terræn og undergrund 
Topografien i det undersøgte område kan beskrives som udpræget eng- og moselandskab, hvor den undersøgte 

strækning befinder sig langt fra bebyggede arealer. De nærmeste bygninger til det undersøgte areal er hhv. Broksø 

Gods (Broksøvej 60) i den nordlige ende og godskontoret (Rødebrovej 2) til Holmegaards Gods. De nævnte godser er 

desuden de primære lodsejere på det undersøgte areal. 

I det undersøgte område danner Susåen grænse mellem Næstved og Fakse kommuner. Tilsvarende er den 

sognegrænse mellem Herlufmagle og Teestrup sogne (stednumre hhv. 050705 og 040216) samt Holme-Olstrup sogn 

(stednr. 050402) og Teestrup sogn. 

Administrativt er undersøgelsen knyttet til Herlufmagle sogn, da anlægsarbejdet påbegyndtes her. 

 

Terrænet omkring denne del af Susåen er meget fladt og består primært af moseaflejringer i det gamle søbasin i 

Broksø Fang/Holmegårds Mose. Kun enkelte steder er der svage forhøjninger i landskabet, men de meste markante er  

dog kunstige, idet de er resultatet af oprensninger af åløbet. Det opgravede materiale er lagt i langstrakte balke langs 

med det hidtidige å-løb. 

Ved Broksø Gods' hestefold, nordligst på den undersøgte strækning, sås den eneste naturlige højdeforskel i forløbet. 

Det drejer sig om en lille lerknold, der var overlejret af samme lagtype som øverste horisont i den omgivende 

mosejord. Nærheden til den tidligere søbred, og dermed lokaliteten Broksø 1 gjorde denne knold interessant, og der 

var derfor grund til ekstra opmærksomhed ved afrømningen af denne. 

 

Undergrunden i det undersøgte forløb kan primært beskrives som gammel søbund med hvidt, svagt leret/siltet gytje 

indeholdende en del skaller af mindre snegle (primært posthornsnegle og sumpsnegle). Herunder er der i det meste af 

forløbet konstateret et blåligt gruset sandlag med stort vandindhold. Under dette niveau er der ikke gjort 

stratigrafiske observationer, da der ikke blev gravet dybere end den planlagte bundkote i anlægsarbejdet. En mere 

detaljeret beskrivelse af stratigrafien i det undersøgte område kan ses nedenfor i afsnittet resultater. 

 

Målesystem 
Ved undersøgelsen fulgtes det tracé, der på forhånd var udstukket til det nye åløb. Dette blev afsat af bygherres 

entreprenør (Jacobsen & Blindkilde). Ved afrømningen kørtes efter afsætning indkodet i gravemaskinen eller stokke 

udsat af landmåler. 
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Kun på den allersidste del af strækningen var der behov for opmåling fra museets side, jf. de få fund og anlæg. Dette 

blev opmålt med GPS (Trimble R8) i ETRS89 zone 32N. 

 

Centerlinjen for det projekterede åløb blev leveret til Museum Sydøstdanmark som .tab-fil til MapInfo fra bygherre. 

 

Øvrige data 
I løbet af overvågningen er der etableret kontakt med Jesper Petersen, Holmegård Mose Komiteen, der efter 

kommunal oprensning af åen i 1982 i Porsmosen har gjort fund af knogler og et stykke rav på godt 30 gram. 

Desuden har ejerne af Broksø og Holmegårds godser været på besøg ved gravearbejdet på deres respektive jorder.  

 

Udgravningsmetode 
I det afsatte tracé blev først trukket en rende med skovlbredde 1,5m på 16 tons gravemaskine til bundkoten af det 

projekterede å-løb. Dette foregik lagvist og overvågedes af undertegnede. Efterfølgende blev søgegrøften dækket til 

og å-løbet gravet i sin fulde bredde med 2m-skovl på 25 tons gravemaskine. Denne proces foregik løbende, således at 

der hele tiden var lejlighed til at kigge tilbage efter anlægsspor/genstande også ved gravning i fuld bredde. 

Maskinførerne var effektive og årvågne. 

 

Der er løbende taget oversigtsfotos af gravearbejdet og den typiske stratigrafi. 
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Undersøgelsens resultater 
 

Indledningsvis skal det nævnes, at der i forhold til den lange strækning gravearbejdet foregik over blev fundet meget 

lidt. Nærheden til Susåen kunne ellers have borget for tilstedeværelsen af fund, da åen må have været en attraktiv 

ressource gennem mange perioder siden tilvoksningen af den forhistoriske sø. 

Det meste af gravearbejdet foregik dog langt fra den forhistoriske søbred, hvilket må være hovedårsagen til fraværet 

af fund. Susåen som ressource kunne tilgås langt nemmere hvor den forlod søbassinet, dvs. ved den smalle tange 

mellem Broksø Fang og Gammellung, hvor godset Broksø ligger i dag. Det er også i dette område, på Susåens østside, 

stenalderlokaliteten Broksø 1 befinder sig. 

Afstanden til søbredden må også forklare hvorfor der ikke blev set spor efter forhistoriske aktiviter relateret til fiskeri i 

søens åbne vand. 

 

 

Figur 2. Oversigtskort over det undersøgte område. Det nye åløb er markeret med mørkeblå. Den gule bræmme i kanten af mosen 

er det store kulturarvsområde omkring Holmegårds Mose. Røde prikker er antikvariske registreringer. 
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Der var i løbet af overvågningen intet i de stratigrafiske iagttagelser, som indikerede menneskelig aktivitet i oldtiden. 

Moderne drængravning og oprensning af åløbet var de eneste observerede forstyrrelser i gytje- og tørvelag i den 

fossile sø. 

 

Nærheden til åløbet og moselagene i den fossile sø giver optimale bevaringsforhold for organisk materiale. I løbet af 

overvågningen blev da også påtruffet en del bevaret træ i moselagene, men stort set intet som bærer præg af 

bearbejdning eller forsætlig placering. Mange af de mere regulære stykker træ blev kontrolleret for spor efter 

afhugning og bearbejdning, men i alle tilfælde uden gevinst på nær ved Rødebro (se nedenfor). 

 

På den sydligste del af Broksø Fang er dog set en generel tendens til at de større stykker/mindre stammer ligger 

omtrent vinkelret på åens nuværende forløb. Men heller ikke her blev der set spor af forarbejdning eller bevidst 

fiksering af træet, som kunne tyde på en forsætlig placering (gangbro, spang el. lign) 

 

 

 

Figur 3. Typisk stratigrafi i den nordlige del af det overvågede område. 
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Generelt var stratigrafien i den nordlige halvdel af det undersøgte område som følger (fra top til bund): 

1. 30-40 cm meget humøs og mørkebrun/sortbrun muld med græstørv/vækstlag i toppen. Dette tolkes som den 

mest iltede del af moselagene. Den homogene fremtoning og strukturen tyder på at dette lag til tider har 

være dyrket. 

2. 15 cm brun/mørkebrun muld. Af og til sås spor efter plov/mejselspids. 

3. 15 cm sortbrun humøs muld med lidt bevaret træ. 

4. Meget lyst brunt/gråhvidt finkornet og let siltet kalkholdig gytje med mange små sneglehuse (posthorn- og 

sumpsnegle). 

 

Enkelte steder dykkede tørve- og gytjelaget, så der i søgegrøftens bundniveau sås mørkebrun, humøs og meget 

vandholdig, kompakt muldet tørv med optimale bevaringsforhold for træ, som blev påtruffet mange steder. Disse dyk 

havde generelt en bredde på 10-15m og tolkes som variationer/slid i gytjelaget i den gamle søbund som reelt kan 

svare til tidligere slyngninger i Susåen. Ingen af disse variationer er indmålt. 

 

 

Ved Broksøs hestefold i den nordligste del af anlægget var det forventet, at der kunne være spor efter forhistorisk 

aktivitet. Området er tæt på den gamle søbred med stenalderlokaliteten Broksø 1 og ved besigtigelse inden 

anlægsstart var det tydeligt at den nordligste slyngning i det planlagte åløb gik rundt om en lille højning som lå 20-

40cm højere end det omgivende terræn i mosen. Ved afrømningen viste det sig at denne lille højning dækkede over 

en knold bestående af blåligt og meget kompakt moræneler, som i sydlig retning blev gradvist mere gruset, stadig 

med en svag blågrå tone. 

Selvom højningen i princippet har været egnet til ophold, blev der ikke fundet spor efter menneskelig aktivitet 

omkring den. Hvis der har været ophold på stedet, har det sandsynligvis været nær det højeste punkt, som lå et godt 

stykke fra anlægsarbejdets grænser. 
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Figur 4. Typisk stratigrafi (skrånende profil) i den sydlige halvdel af anlægsarbejdet. Set fra SV. 

I den sydlige halvdel (Holmegaards Gods) var det mest almindelige billede af stratigrafien: 

1. Brun muld i en tykkelse på 35-50cm, svarende omtrent på lag 1 på Broksøs del af det overvågede areal. 

2. 50-80cm muldet tørvelignende struktur med optimale bevaringsforhold for træ/organisk materiale. Nederste 

5-10cm kompakt gytjelignende og let vandholdigt. 

3. Lys beige/gråhvid svagt siltet kalkholdig gytje med et stort indhold af mindre sneglehuse (posthorn- og 

sumpsnegle) og enkelte muslingeskaller. varierende dybde 60-100cm. 

4. Svagt leret, let sandet blågråt finkornet grus med få og spredte små muslingeskaller. Stedvise skift til sand i 

samme farve. Vandførende. 
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Ved Rødebro blev der i søgegrøften påtruffet 2 nedhamrede pæle af større dimensioner (A2=25x25cm og 

A3=10x25cm). Stolperne sås tydeligt mod den lyse beige/hvide gytje, der udgør den tidligere søbund, men den ene 

(A2) blev også set i profil i søgegrøften. Her viste profilen at stolpen var tydeligt slidt og ødelagt af maskinpåvirkning 

(skæv og frønnet), også i det tørvelignende lag mellem øverste muld og gytjen. 

Der blev ikke fundet genstande ved eller omkring stolperne, ligesom der heller ikke var et egentligt fyldskifte omkring 

dem; et tydeligt tegn på at de må være banket ned. 

Afstanden mellem de to pæle er omtrent 2m og retningen på de tilhuggede sider synes at vise mod selve Rødebro. 

Stolpernes placering blev målt ind med GPS. 

 

Figur 5. Oversigtskort. Sidste slyngning i gravearbejdet med de registrerede stolper. Mørkeblå: centerlinjen i det 

projekterede åløb. 
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Figur 6. Stolpe A3 med Rødebro i baggrunden. Set fra SV. 
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Figur 7. Stolpe A2 i forgrunden med stolpe A3 i baggrunden. Set fra S. 

Ved gravning i fuld bredde blev de to stolper taget op af gytjen, hvorved den ene (A2) viste sig for skrøbelig til at 

komme op i hel tilstand. I stedet flagede og smuldrede den langs med træets årer og det vurderedes at dens tilstand 

ikke var egnet til bevaring eller analyser. Den mindre stolpe (A3) kom op i et stykke, og det viste sig at der udover de 

tildannede sider også var bark bevaret. Der er således en spinkel chance for at det kan lade sig gøre at datere stolpen 

vha. dendrokronologi hvis behovet skulle opstå. 

 

Ikke langt fra stolperne blev der i den omrodede muld lige under græstørven (10-15cm) fundet en fragmenteret 

knogle (X1) med hoftekugle-led. Den stammer formodentlig fra et hjortedyr eller en kalv og afventer nærmere 

bestemmelse. Knoglen kan ikke dateres udfra placering, da det både kan dreje sig om et omrodet forhistorisk 

eksemplar og en historisk/recent knogle fra et dyr som har græsset på stedet. 
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Fremtidigt arbejde på stedet 
Der er ikke planlagt yderligere tiltag i området. Selvom der ikke blev gjort fund eller iagttagelser af væsentlig 

antikvarisk betydning, taler topografi og de exceptionelle bevaringsforhold for organisk materiale for, at der ved 

anlægsarbejder i Broksø og Holmegårds moser skal være stor opmærksomhed på muligheden for levn fra forhistorien. 

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 24-11-2014 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Fundliste 

 

Identifikation Data Koordinat 

Angivelse Sekundær 
angivelse 

Materiale Genstand Start Datering Slut 
Datering 

Antal Overfør 
ikke til 
regin 

X Y Z 

X1   Knogle/tak/tand Uvis funktion Udateret Udateret 1 

 

      

Tegningsliste 

 

Identifikation Data 

Tegningsnr. Type Målestok Format Beskrivelse Dato Tegner Vedhæftet 

T1 Profiltegning 1:20 
A4-
format 

Profiltegning af snit 
gravet omkring stolpe i 
A3 

25-09-
2014 

Vennersdorf, 
Michael 

Nej 

 

Anlægsliste 

 

Identifikation Data 

Angivelse Hovedgruppe Undergruppe Start Datering Slut Datering Fase 

A1 Udgravningsteknisk Udgravningsfelt Nutid Nutid   

A2 Stolpehul Stolpehul Udateret Udateret   

A3 Stolpehul Stolpehul Udateret Udateret   
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Fotoliste 

 

Identifikation Data 

Filmnr. Billednr. Motiv Filmtype FilmFormat Dato Fotograf Vedhæftet 

1 1 
Oversigtsbillede, gravning i 
fuld bredde midt på Broksøs 
del, set fra N 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 2 
Oversigtsbillede, gravning i 
fuld bredde midt på Broksøs 
del, set fra N 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 3 
Oversigtsbillede, gravning i 
fuld bredde, i baggrunden 
Broksø, set fra S 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 4 
Oversigtsbillede, gravning i 
fuld bredde midt på Broksøs 
del, set fra N 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 5 
Søgegrøft med lille maskine, 
i bunden tørvelag med 
bevaret træ, set fra N 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 6 
Søgegrøft med lille maskine, 
i bunden tørvelag med 
bevaret træ, set fra V 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 7 Typisk stratigrafi, set fra S digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 8 

Søgegrøft tæt ved Broksøs 
hestefold. På den harvede 
mark i baggrunden findes 
den store opsamling Broksø 
1, set fra SV 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 9 

Søgegrøft tæt ved Broksøs 
hestefold. På den harvede 
mark i baggrunden findes 
den store opsamling Broksø 
1, set fra SV 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 10 
Søgegrøft med 
gytjelag/søbund, set fra N 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

16-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 11 

Søgegrøft med 
gytjelag/søbund, i 
baggrunden Broksø gods og 
lokaliteten Broksø 1, set fra 
S 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 12 
Gravning i fuld bredde med 
tørve- og gytjelag i 
bundniveau, set fra V 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 13 
Nyt åløb i fuld bredde med 
stratigrafi i brinken, set fra 
NV 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 14 
Nyt åløb i fuld bredde med 
stratigrafi i brinken, set fra S 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 15 
Nyt åløb i fuld bredde med 
stratigrafi i brinken, set fra 
Ø 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 16 
Nyt åløb i fuld bredde med 
stratigrafi i brinken, set fra V 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 17 
Nyt åløb i fuld bredde med 
stratigrafi i brinken, set fra V 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 18 
Nyt åløb i fuld bredde med 
stratigrafi i brinken, set fra 
NV 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 19 

Tildækning/søgegrøft med 
gytjelag/søbund. I 
baggrunden Broksø, set fra 
SØ 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

17-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 
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1 20 
Stratigrafi ved nordligste del 
af slyngning ved Broksøs 
hestefold, set fra N 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

22-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 21 
Stratigrafi ved nordligste del 
af slyngning ved Broksøs 
hestefold, set fra Ø 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

22-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 22 
Gravemaskine midt på 
slynget strækning på 
Holmegårds lod, set fra S 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

23-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 23 
Nedbanket stolpe/planke. I 
baggrunden Rødebro, set fra 
V 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

24-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 24 
Nedbanket stolpe/planke, 
set fra V 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

24-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 25 
Nedbankede stolper, set fra 
SV 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

24-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 26 
Nedbanket stolpe., set fra 
SV 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

24-09-
2014 

Vennersdorf, Michael Ja 

1 27 
Stratigrafi med gytje- og 
tørvelag ved sidste slyngning 
mod Rødebro, set fra V 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

02-10-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 28 
Nyt åløb i fuld bredde med 
stratigrafi i brinken, med 
indtrængt vand, set fra S 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

02-10-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

1 29 
Oversigtsbillede af 
gravearbejde, set fra 
Rødebro, set fra S 

digitalt foto 
Ikke 
angivet 

02-10-
2014 

Vennersdorf, Michael Nej 

 

 


