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Kampagne: 09-12-2014
KUAS nr.
Beretning for mindre forundersøgelse forud for frilægning og genslyngning af
Tamose Bæk samt etablering af to små søer. Udført af arkæolog Pernille Rohde Sloth
for Museum Sydøstdanmark maj 2015.

Figur 1. Afrømning til søgegrøft i
vådbundsaflejringerne på ådalsarealet.
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Abstract
Forud for etableringen af to små søer samt frilægning og genslyngning af Tamose Bæk forestod Museum
Sydøstdanmark en mindre forundersøgelse. Der blev ikke fundet nogen oldtidsspor.

Figur 2. Overdrevsarealet med Tamose bæk ses på det berørte areal markeret med rødt på baggrund af Høje Målebordsblade
(©KMS).
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Undersøgelsens forhistorie
I forbindelse med frilægning og genslyngning af Tamose Bæk på matrikel nr, 3o og 1u, Boserup By, Toksværd samt
etableringen af to små søer vurderer Museum Sydøstdanmark, at der ved arbejdet kan fremkomme væsentlige
oldtidsanlæg og at en forundersøgelse vil være nødvendig. Umiddelbart syd for åens løb i den vestlige del af Boserup
By ses på ældre kortmateriale en mølle.
På arealet syd for Tamose Bæk er gjort enkeltfund fra stenalder (sb.nr. 050410-14) og nordvest for
forundersøgelsesarealet er der fundet bosættelsesspor fra ældre jernalder (sb.nr. 050410-35).

Administrative data
Efter henvendelse fra Næstved Kommune foretages d. 09-12-2014 og d.11-12-2014 en mindre arkæologisk
forundersøgels/overvågning.
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, er ansvarlig for undersøgelsen. Originaldokumentation og
oldsager findes på museet.
Undersøgelsen blev bekostet af Museum Sydøstdanmark.

Topografi, terræn og undergrund
Arealet, hvorpå Tamose Bæk genslynges, er et tidligere overdrevsareal, som på forundersøgelsestidspunktet delvist
blev anvendt til agerland og delvist henlå som overdrev. Arealet er generelt lavtliggende i forhold til det omgivende
terræn.
Undergrunden er er af sand og på de berørte arealer ses vådbundsaflejringer og tørvedannelse.
Beskrivelse af profil ved vestlige sø:
Øverst: Græstørv
Herunder mørkt brunt, humøst sand med en del uomsat organisk materiale. I laget ses lag af lyst gulgråt sand aflejret i
optil 10 cm's tykkelse, - vand- eller vindaflejret. Intet kultur ses i grøften. Der er gravet indtil 90 cm's dybde.
Undergrunden er ikke nået.

Målesystem
Søgegrøft gravet på åsaldarealet samt prøvehuller i kommende sø umiddelbart syd for ådalen er tegnet på ortofoto og
gemt som MapInfotabel.

Øvrige data
Forundersøgelsen blev udført i perioden 09.12.2014 til 11.12.2014. Daglig leder var arkæolog Pernille Sloth, Museum
Sydøstdanmark.
Ansvarlig leder var overinspektør Kasper Wurr Stjernqvist, Museum Sydøstdanmark.
Bygherre stillede maskine til rådighed i forbindelse med undersøgelsen. Gravemaskinen var en 20 t maskine på bælter
med 2 m bred rabatskovl.
Dokumentation er indtastet i Museernes Udgravningsdata (MUD).

Udgravningsmetode
På arealet på matr. 3o, hvor den vestligste sø skal anlægges påbegyndtes en søgegrøft. Dog var der så meget
overfladevand, at grøften hurtigt blev opfyldt. I stedet gravedes to prøvehuller, som blev registreret og tildækket igen.
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Den frilagte å skal i den vestlige ende af arealet løbe i en gravet ådal, som skal etableres i maksimalt 60 cm's dybde (jf.
oversigtskort s. 5). Indenfor ådalsområdet blev gravet en søgegrøft i hele ådalens længde med undtagelse af enkelte
sekvenser, hvor der blev påtruffet dræn samt meget vandførende lag. Et enkelt prøvehul på 1 m's dybde blev gravet i
grøften, for at få overblik over vådbundsaflejringernes dybde. Reel undergrund blev dog ikke påtruffet. Resten af
søgegrøften gravedes i maksimalt 0,6 m’s dybde.
Åslyngningen øst for ådalen er projekteret med en bredde på 0,5 m og en dybde på 0,35 m. Forundersøgelsen blev her
samt ved opgravning af lille sø på matr. 1u udført som overvågning.

Figur 3. Ortofoto med markering af søgegrøft på ådalsarealet samt prøvehuller i området, hvor en lille sø skal anlægges (©KMS).

Undersøgelsens resultater
Med undtagelse af enkelte trækulsnister i vådbundslagene i den østlige ende af ådalssøgegrøften blev der ikke
påtruffet nogen kulturspor i søgegrøfterne.

Fremtidigt arbejde på stedet
Museum Sydøstdanmark betragter forundersøgelsen som afsluttet og arealet er frigivet.

Museum Sydøstdanmark d. 28-05-2015

________________________________________________________
Pernille Rohde Sloth, arkæolog
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Oversigtskort projektbeskrivelse
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Fotoliste
Billed

Motiv

Beskrivelse

Anlæg

Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

D/1

Arbejdsfoto,
gravning af
søgegrøft i
ådal.

digitalt foto 11-12-2014

Pernille
Rohde Sloth

D/2

Arbejdsfoto,
gravning af
søgegrøft i
ådal.

digitalt foto 11-12-2014

Pernille
Rohde Sloth

D/3

Grøft profil i
søgegrøft i
ådal, set fra
nord.

digitalt foto 11-12-2014

Pernille
Rohde Sloth
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