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Abstract 

Kampagne: 13-08-2015 

Ved forundersøgelse med søgegrøfter konstateredes at der ikke var spor efter forhistorisk aktivitet på de undersøgte 

arealer. Imidlertid taler tidligere fund og en stor ferskvandsressource i form af vandspænd for at der tæt på de 

undersøgte arealer kan findes bosættelser fra mange af oldtidens perioder.  

 

Undersøgelsens forhistorie 

Kampagne: 13-08-2015 

Ved planlægning af etableringen af to paddesøer på Langemosegårds jord i Tystrup, blev der fra Næstved Museums 

side ytret ønske om at der inden afgravning blev foretaget arkæologisk undersøgelse, alternativt at afrømningen 

overvågedes af arkæologisk personale fra museet. Årsagen til museets interesse er, at det berørte areal ligger centralt 

i et kulturarvsareal og at der inden for overskuelig afstand er flere mindre stenalderbopladser. Desuden har den korte 

afstand til Tystrup sø givet en attraktiv placering for bosættelse i mange af oldtidens perioder.  

 

Administrative data 

Kampagne: 13-08-2015 

Den her behandlede undersøgelse er en egenbetalt museal forundersøgelse med baggrund i museets tidligere 

udtalelse, der er indføjet i Næstved Kommunes landzonetilladelse til anlæggelsen af paddesøerne. Næstved 

Kommunes sagsnr. er 01.03.03-P19-19-15.   

 

Topografi, terræn og undergrund 

Kampagne: 13-08-2015 

Det undersøgte areal befinder sig umiddelbart syd for Langemosegård, Tystrupvej 22, Tystrup pr. Fuglebjerg på 

matrikel 4a, Tystrup by, Tystrup. 

 

Generelt er terrænet i Tystrup-området meget kuperet med morænebakker af vidt forskellig størrelse. På det 

undersøgte areal er der et generelt fald mod NØ i retningen af Tystrup sø. Den sydligste af søgegrøfterne ligger 

omtrent 22m o.DNN mens den nordlige er omtrent 11m o.DNN. 

Undergrunden i området frembyder stor variation, men består generelt af sandblandet moræneler. I den nordligste af 

søgegrøfterne blev der under pløje- og muldlag iagttaget kompakt mellemgroft sand der bar præg af stor 

vandgennemsivning mens der ved de to øvrige sås ler. I den sydligste af søgegrøfterne var der finkornet lyst ler med 

gråblå tone, i struktur næsten svarende til regulært blåler. Der er et stort vandspænd mange steder på skråningen og 

tæt ved den sydligste søgegrøft er et kildespring på et affladet stykke. Kilden er aldrig tør, og kommer til at levere 

vand til den sydligste af søerne.  

 



Målesystem 

Kampagne: 13-08-2015 

Ved opmåling af søgegrøfter og anlæg anvendtes GPS (Trimble R8, UTM32Euref89).  

 

Øvrige data 

Kampagne: 13-08-2015 

Arbejdet foregik 13/8 2015 med deltagelse af maskinfører fra anlægsgartnerfirmaet ..... og repræsentant fra 

naturplejekonsulentfirmaet Rana-consult. Desuden var der stor interesse fra lodsejer, der bidrog med information om 

jordbund, vandforhold og fund af flintsager på marken, dog ikke fra de berørte arealer.  

 

Udgravningsmetode 

Kampagne: 13-08-2015 

Indenfor grænserne af de planlagte søer udlagdes søgegrøfter, der blev afrømmet med gravemaskine med 2m bred 

skovl til søernes projekterede dybde.  

 

Undersøgelsens resultater 

Kampagne: 13-08-2015 

Der blev udlagt søgegrøfter tre steder på matriklen med start ved den nordlige af de to projekterede søer (A1). Her 

viste det sig imidlertid at den sandede jordbund var for løs til at ville kunne holde på vandet, så denne placering blev 

opgivet. 

Området var som udgangspunkt udvalgt på grund af at der i perioder med megen nedbør og smeltevand har stået 

meget vand på stedet, men undergrunden under muldlaget vurderedes for løs til at holde vand. Muldlaget på stedet 

var meget tykt, omtrent 1m på det tykkeste sted, og bar præg af at der ved dyrkning og jordflydning er afsat store 

mængder jord på stedet. Der blev ikke observeret fund eller anlægsspor i hverken muldlag eller undergrundsniveau, 

og til muldlaget skal bemærkes at det fremstod overraskende homogent i forhold til den markante tykkelse. 

 

Det midterste undersøgte areal var det ene af de oprindeligt udpegede områder med baggrund i eksisterende 

vandforhold. Arealet ligger tæt på skellet til nabomarken i et mindre plateau på skråningen og var selv på 

undersøgelsestidspunktet (medio august) kraftigt vandmættet. Ved afrømning blev der registreret et meget mørkt 

muldlag på omtrent 40cm tykkelse og herunder et gråt kompakt delvist sandet lerlag, der holdt på det hurtigt 

indtrængende vand. Heller ikke her blev der set fund eller anlægsspor, men i den sydligste del blev der i kanten af 

søgegrøften set tre store sten. Ved afrensnings omkring dem kunne det konstateres at de lå i undergrundsleren uden 

omgivende fyldskifter. 

 

Den tredje og sydligste søgegrøft blev lagt på et sted, der ikke var med i det oprindelige projekt, men som blev 

inddraget da det nordligste af de projekterede arealer viste sig ikke at være egnet. Bortset fra koten minder terrænet 

om den forrige beskrevne dog med den forskel at det nærliggende kildevæld vil levere vand til den kommende sø i 



tørre perioder. Ved afrømningen sås et muldlag med en samlet tykkelse på omtrent 60cm, hvoraf ca. 25cm i toppen så 

ud til at have været under plov senest. Herunder var et meget vandlidende og mørkt muldlag visse steder med 

tørveagtig struktur og stedvise stykker af velbevaret træ. I den NV-SØ gående del af søgegrøften blev der set et 

håndgravet dræn med velbevarede lange, retvokse grene (form. pil) nedlagt for at lede vandet. Drænet antages at 

være 1. generation af dræningsforsøg på stedet, dvs. fra 1800-tallet eller tidligt i 1900-tallet. 

Der blev ikke gjort fund eller observeret anlægsspor fra oldtiden, ligesom det bevarede træ i søgegrøfterne var 

uforarbejdet. Pga. nærheden til kildevældet var det forventligt at finde udsmid eller tab fra nærliggende bopladser i 

form af keramik, flint eller træsager, men dette blev ikke indfriet. Årsagen kan være at der i et udrænet landskab har 

været for vådt på det gravede areal og at man derfor skal på den tørre side af kildevældet for at finde genstande fra 

nærliggende bopladser. 

 

De her behandlede søgegrøfter har ikke givet nævneværdige resultater fra sig, men det er dog konstateret at der på 

stedet er en stor ferskvandsressource i form af kildevældet og det generelt store vandspænd øverst på bakken. Denne 

ressource har været oplagt at udnytte for forhistoriske bosættelser, hvilket harmonerer med at lodsejer som omtalt 

har fundet flintredskaber i nærheden. Dette bør holdes for øje ved fremtidige jordarbejder på marken og dens 

omgivelser. 

 

Lodsejer kunne desuden berette om et sagn om et vandhul med stor dybde tæt vest for gården. I dette vandhul, "Robs 

hul", skulle en svensk soldat efter sigende have reddet ud med hest og fuld udrustning på og druknet. Vandhullet har i 

senere tider været brugt til at dynge sten fra marken i. Det kan naturligvis ikke siges om historien om den svenske 

soldat har noget på sig, men den bør ligeledes holdes for øje ved fremtidige jordarbejder på stedet. Beretningen 

kunne også tænkes at være en forvanskning i historisk tid af fortællinger om ældre ofringer i vandhullet. 

  

 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Kampagne: 13-08-2015 

Der forventes ikke yderligere arkæologisk arbejde på de små arealer søerne optager. Dog er  forekomsten af 

forarbejdet flint i nærheden samt den ferskvandsressource, der ligger i det store vandspænd på marken, en faktor der 

gør, at der ved gravearbejde på og ved marken bør være  opmærksomhed på forhistoriske anlægsspor.  
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