SVM1188 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl.
Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 11.
Kampagne: 21-05-2014

Frednings nr. 3719:1

Ved udbedring af kloak blev der påtruffet en del hovedstore og større sten i koncentration. De stammer
antageligt fra et murværk i relation til borgen.
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Undersøgelsens forhistorie
Den 9. maj henvender Dreier og Co sig til Museum Vestsjælland i forbindelse med udbedring af kloak på
Sprogø, der involvere jordarbejde. Museumsinspektør Trine Borake er kontaktperson og efterlyser en plan
og en tilladelse fra Kulturstyrelsen til at grave i et fredet fortidsminde. Det aftales at foretage arbejdet d.
21. 5. 2014. Forud kontakter Trine Borake Thomas Roland Kulturstyrelsen med henblik på en tilladelse. Da
der er tale om udbedring af kloak etableret i 2012 vurdere Thomas Roland, Kulturstyrelsen per telefon, at
tilladelsen herfra stadig gælder.

Administrative data
Museumsinspektør Trine Borake foretager overvågning af opgravning onsdag den 21. maj 2014 på Sprogø.
Ved ankomst møder hun Martin Kalmar fra Dreier og Co. samt maskinføreren, der fortæller om arbejdets
karakter. Udover opgravning til kloak skal en brønd skiftes sydøst for Assistenhuset. Opgravningen til kloak,
G12 foretages på opkørslen til tårnet. Da denne undersøgelse af en del af flere allerede foretagne
undersøgelseskampagner videreføres nummereringen herfra – deraf betegnelsen G12.

Topografi, terræn og undergrund
G12 ligger på fyrets sydøstlige side på en stejl skråning. Der graves i grusvejen der fører op til tårnet. Mod
øst falder terrænet stejlt og grøften ligger dermed yderligt på det der må betragtes som en del af
borgbanken.

Målesystem
Grøfter og sten er indmålt med DGPS. Der var lidt dårlige modtage forhold og præcitionen var ikke optimal,
men vurderet acceptabel. Der var således en unøjagtighed på max 5 cm. Al originaldokumentation,
opmålingsfiler og foto opbevares på Museum Vestsjællands afdeling i Sorø. Der blev ikke lavet nogle
tegninger.
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Øvrige data
Ved ankomsten til øen var et andet entreprenør ved at etablere lamper langs en sydgående sti ned mod
Assistenhuset. Udover huller der allerede var dækkede igen, var endnu to huller ved at blive gravet og disse
blev indmålt (G13 og G14: D113 og D111). Museet var ikke bekendt med denne undersøgelse og der forelå
ingen tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvorfor de blev kontaktet.

Udgravningsmetode
Der afgraves med en mindre gravmaskine med en 1 meter bred skovl. Der graves i allerede opgravet grøft.
Fyldet, der må formodes at være opblandet og genopfyldt i hullet ved tidligere opgravninger, består af
brungråt sandet ler iblandet stykker af teglsten og rødbrændte tagsten, bl.a. sås fragmenterne af en munk.
Der forekom også større sten i fylden. Ca. 60 cm ned blev en vandledning ødelagt og hullet blev hurtigt fyldt
med vand. For at lede vandet bort blev der gravet en ca. 2 meter lang og 40 cm bred rende på 10-20 cm
dybde mod øst for af den vej at lede vandet ud over skrænten.
Afvandingsgrøften blev oprenset med ske og skovl og fotodokumenteret, mens kloakgrøften tydeligvis var
omrodet og derfor ikke blev oprenset.

Undersøgelsens resultater
G2 var som nævnt omrodet, men i afvandingsgrøft blev flere store marksten opgravet. Ved oprensning af
fladen sås flere store sten stadig liggende i jorden – A10. Det er usikkert om de ligger in situ eller om også
dette område har været forstyrret idet de ligger lige under overfladen. Deres faste position,
tilnærmelsesvise afgrænsning samt fylden omkring dem taler dog for at de ligger uforstyrret. De synes at
være afgrænset mod vest, men om det er opgravningen til kloakken der har forstyrret deres videre
udstrækning eller om de reelt ender her er vanskeligt vurderer. Der forekommer en mindre variation i fylde
samt et mindre område uden sten mod vest mellem den vestligste sten og kloakgrøften. Mod øst ses kun
enkelte sten i grøften, men en sikker afgrænsning her kan ikke fastslås. Fylden mellem stenene synes at
være påfaldende tom for teglstensfragmenter. Disse ses i det øverste lag der overlejrede stenene med ca.
10 cm. Fylden består af brungråt sandet ler med et stort indslag af hvidgule frådestensnistre og nister af
kalkmørtel. Et mindre ældre kabel var nedgravet mellem stenene og der sås omkring dette et lille indslag af
gult ler/grus. Det synes dog at være lagt ovenpå eller kun lidt ned mellem stenene.
Mod vest ses en reetableret mur der formodes at stammer fra her stående mur og det er nærliggende at
forestille sig at de afdækkede sten er en forlængelse af denne mur (se kortbilag).
Den planlagte udskiftning af brønd blev overvåget i den indledende fase. Det stod dog hurtigt klart at
området var forstyrret og der var lagt grus ud omkring brønden. Der blev derfor ikke foretaget yderligere i
den forbindelse.
G13 bestod af brun let humøst sandet let med mange nister af rødbrændte teglsten og hvidgule
kalkstensnistre og/eller kalkmørtel. Der var altså tale om tydelig kulturjord.
G14 derimod blot ca. 2-3 meter derfra bestod af helt steril muld. Om der er tale om opfyld eller om det
reelt skal tolkes som et udtryk for funktionsbestemt forskelle i anvendelsen f.eks. inden og uden for en
borgmur er vanskeligt at vurdere. Der kan desuden også være tale om opfyld, men påfaldende er det.
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A10 stenfundament in situ set fra nord.

Fremtidigt arbejde på stedet
Da der er tale om et fredet fortidsminde skal der ved anlægsarbejder her altid være en arkæolog tilstede.
Denne undersøgelse viser netop at selv om man graver i allerede opgravet grøft sker der fra tid til anden
uforudset hændelser, der kræver yderligere opgravning som afvandingsgrøften i dette tilfælde. Ved en
registrering her kan udstrækningen af et murværk antageligt forlænges og forståelsen af borgens
konstruktion og indretning dermed øges. Det vil være væsentligt ved fremtidige undersøgelser at være
opmærksom på udstrækningen af dette murværk. Desuden vil det være væsentligt at afdække
udstrækningen/afgrænsningen af kulturjorden som det kom til udtryk i G13 og G14.

Trine Borake

Sydvestsjællands Museum d. 12-06-2014

________________________________________________________
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Kortbilag SVM1188-4 Sprogø

G12, G13 og G14 ses med pink omramning. Øvrige pink omramninger er undersøgelser foretaget tidligere
under denne kampagne, mens røde omramninger er øvrige sager. (Ikke målfast).
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Anlægsliste

Anlæg

Hovedgruppe

Undergruppe

Datering

G12

Udgravningstek
nisk

Grøft

Udateret

G13

Udgravningstek
nisk

Hul

Udateret

G14

Udgravningstek
nisk

Hul

Udateret

A10

Bygningsdel

Fundament

Ældre Middelalder (1066 1300)

Indgår i

Består af
A10

G12

Anlægsbeskrivelse
G12
Udgravningsteknisk, Grøft, Udateret
Nedgravning i allerede opgrave grøft. Der lå her en del kabler og jorden var total omrodet og iblandet stabilgrus. Ca.
1,5 meter lang, 1 meter bred og 1,5 meter dyb.
Hul på vandrør foranledigede dog opgravning af en afvandingsgrøft mod sydøst. Ca 2 met erlan og 20 - 30 cm dyb. Her
fremkom fundamentsten.

G13
Udgravningsteknisk, Hul, Udateret
Mindre hul ca. 50 x 50 cm. og ca, 1 m dybt. Opgravet i forbindelse med etablering af lamper dog unden museets
kendskab.
Fylden var gråbrunt humøst sandet ler med mange nister af røde tegl og hvid nister af kalkmørtel/frådesten.

G14
Udgravningsteknisk, Hul, Udateret
Hul opgravet i forbindelse med etablering af lamper dog uden museets kendskab.
Fylden her var brunt humøst sandet ler uden indslag af kulturjord overhovedet.

A10
Bygningsdel, Fundament, Ældre Middelalder (1066 - 1300)
En del hovedstore og større sten fremkom i afvandingsgrøften mod sydøst umiddelbart under muldlaget ca. .20 cm
under niveau. Deres karakter, placering samt fylden taler for at de ligger in situ og har udgjort en del af en
konstruktion muligvis en del af en mur på voldanlægget.
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Fotoliste

Billed

Motiv

Filmtype

Dato

Fotograf

D/109

Opgravning af G12 set fra syd

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/110

Opgravning af G12 set fra sydvest

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/111

Nyetabelrede lamper og G14 set
fra nord

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/112

Nyetabelrede lamper set fra syd

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/113

G13 set fra nord

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/114

A10 Stenfundament/stenlægning

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/115

G12 med afvandingsgrøft og sten

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/116

Stenfundament set fra nord

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/117

Stenfundament set fra nord

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/118

Stenfundament set fra nord

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/119

G12

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake

D/120

Opgravning af brønd

digitalt foto 21-05-2014

Trine Borake
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