KALUNDBORG ARKÆOLOGI FORENING
31. årgang nr. 1, januar 2018

FORMANDENS ORIENTERING
Med det nye år er der indført ændringer i organisationen af Museum
Vestsjælland. Der er ikke længere nogen daglig leder i de enkelte
afdelinger, og Martin Borring Olesen er ikke længere ansat hos MVE.
I stedet for en daglig leder får vi en lokal koordinator, som vil være
på museet to dage om ugen. Mads Findal Andreasen er vores lokale
koordinator. Den nye struktur lægger mere vægt på lokal forankring.
Niels Wickman, tidligere leder af Arkæologiafdelingen, er blevet
museets nye kulturarvschef med ansvar for koordinering og udvikling
af arkæologi, historie, etnologi og arkiv, herunder indsamling, registrering og bevaring.
Hvad betydning disse ændringer kommer til at have for Arkæologiforeningen, er endnu uklart, men vores rolle i museet forventes at
være uændret, og vi forventer fortsat at kunne deltage i udgravningerne.
Kommende aktiviteter (*se inde i bladet; ** se Museumsforeningens nyhedsblad):
30. januar: Studieaften – Udgravningsfundene fra Ny Vesthavn*
6. februar: Foredrag – Claus Muldstrup: Kalkmaleri**
20. februar: Generalforsamling og foredrag*
4. marts: Kystrekognoscering*
18. marts: Kystrekognoscering*
4. april: Foredrag – Nana Holm: Vikingeborg ved Køge**
10. april: Generalforsamling i Museumsforeningen**
14. april: Udflugt til Vikingemuseet Ladby*
22. april: Udflugt til SDA’s generalforsamling i Odense
2. maj: Foredrag – Frantz Howitz: Kulturformidlingens
hemmelighed**
David Barry
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FORÅRETS KYSTREKOGNOSCERINGER
Søndag den 4. marts kl. 10.00
Søndag den 18. marts kl. 10.00
Da kysterosionen forårsaget af vinterens storme sandsynligvis vil
frilægge kulturlevn langs Kalundborgs kyster, fortsætter vi vores
kystrekognoscering. Hvor vi tager hen, vil afhænge af vejrforholdene
osv. Røsnæs, Asnæs og Reersø er sandsynlige mål.

I en kystskrænt på Ærø er der for nylig fundet et bronzealderdepot bl.a. indeholdende nogle pålstave. Læs mere på SDA’s hjemmeside www.arkaeologi-sda.dk/.

Det praktiske: Vi mødes ved museet og deles om kørsel i egne biler.
Husk varmt tøj, regntøj, gode sko og mad og drikkevarer.
Tilmelding: Senest dagen før (men helst inden) til formanden per email david@barry.dk eller telefon 5956 5660/4082 8024.
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STUDIEAFTEN
UDGRAVNINGSFUNDENE FRA NY VESTHAVN
Tirsdag den 30. januar kl. 19 på museet
I får mulighed for at se alle fund fra de forskellige kvadrater af det
neolitiske udsmidslag som vi udgravede for MVE. Mens studieaftenen hovedsageligt er beregnet for de medlemmer der deltog i udgravningen, er andre medlemmer velkomne hvis der er plads.

En kold, våd og mudret udgravning.

Udsmidslaget dateres foreløbig til omkring 3500-3300 f.Kr., idet vi
fandt en del keramik i Virumstil.
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Potteskår dekoreret med indtryk af beviklet snor.
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Bevaringsforholdene for benmateriale var gode. Nogle af fundene er
identificeret af Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, Statens
Naturhistoriske Museum, der har hjulpet os mange gange før. Ud over
de dyreknogler og -tænder man almindeligvis finder, var der en del
fragmenter af sumpskildpaddeskjold og en del småknogler.

Fragmentet til venstre vises nedenfor sammen med et skjold fra Zoologisk Museums
referencesamling og er fra nederste del af skildpaddens skjold.
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Småknogler.

Fragment af et ravhængesmykke eller en ravperle.
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Keramik i Virumstil.

Pren.

Tilmelding nødvendig: På grund af pladsproblemer der skyldes at
foredragssalen er i brug af arkæologerne, bedes I tilmelde jer til mig
på e-mail david@barry.dk senest den 28. januar. Der serveres kaffe
og kage.
David Barry
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Udflugt til
KERTEMINDEOMRÅDET
Lørdag d. 14. april
Kertemindeområdet er fuld af arkæologiske seværdigheder. En del af
disse skal vi besøge med Eigil Nikolajsen som vores kyndige guide.
Eigil er formand for Harja Arkæologisk Forening og har tidligere
været museumsassistent på Vikingemuseet Ladby. Vi starter med at
besøge Vikingemuseet Ladby.

Dernæst bevæger vi os til halvøen Hindsholm, der er et rigtigt jættestueland. Vi besøger to kendte jættestuer – Mårhøj og Hesthøj.
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I Martofte besøger vi Hindsholms Egnsmuseum der har en fin samling
af arbejdsredskaber fra begyndelsen af 1900-tallet, en oldtidssamling
og en samling udstoppede fugle og andre dyr. Desuden skal vi besøge
Ove Jensen for at se og høre om hans private flintsamling fra egnen.

Til sidst vil vi på vej hjem besøge Jomfruhøj, et 1300-tals voldsted
som ligger i Lundsgård Storskov syd for Kerteminde i nærheden af
herregården Lundsgaard. Jomfruhøj er en lille banke omgivet af en
voldgrav. Banken er ca. 6 m høj og ca. 10 m i diameter. På toppen må
der formodes at have været plads til et tårn – enten af træ eller sten –
og der ses da også nogle granitsten som muligvis kan stamme fra en
sådan bygning.
Det praktiske: Transporten foregår i biler – vi deles om kørsel som vi
plejer med maks. fire personer per bil. Ved tilmelding bedes I fortælle
om I kan lægge bil til. Vi kører fra museet kl. 08.00 og er tilbage kl.
17.30. Vi medbringer selv madpakker og drikkevarer.
Pris kr. 200 inklusive transport (broafgift/biltransport), kaffe/basse på
vejen og entre. De der lægger bil til, får kr. 200 i benzinpenge.
Tilmelding: Senest den 8. april (men helst inden) til formanden per
e-mail david@barry.dk eller telefon 5956 5660 / 4082 8024.

9

SKULDERBLADSKNIVE – EN OVERSET
NEOLITISK REDSKABSTYPE?
Når Arkæologiforeningen graver for Museum Vestsjælland (MVE),
er vi ofte heldige at finde interessante og/eller sjældne oldsager, selv
om det meste af det vi finder, er bopladsaffald, idet vi oftest bliver sat
til at udgrave udsmidslag og tilsvarende anlæg der ikke kræver særlig
arkæologisk kunnen. Denne artikel omhandler sådan en sjælden oldsag, nemlig en såkaldt skulderbladskniv tildannet af et stykke skulderblad fra en ko. Der er kun erkendt fem andre neolitiske skulderbladsknive i Danmark, hvoraf tre er mosefund og to er bopladsfund, bl.a.
en som Arkæologiforeningen udgravede ved Grønvang II-bopladsen i
1990. Muligvis er der fundet andre som endnu ikke er identificeret,
eller som er overset som skulderbladsknive.
I august, september og oktober 2017 deltog vi i MVE’s udgravning af
området hvor Kalundborgs Ny Vesthavn skal bygges. Flere medlemmer fra andre arkæologiforeninger som vi samarbejder med, deltog
også. Udgravningsleder Michael Vennersdorf bad os om at assistere
ved udgravningen af et meget tykt neolitisk udsmidslag der lå op til et
mosehul. Specielt i oktober var det en meget kold, blæsende, våd og
mudret omgang!
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Ud fra fundene dateres udsmidslaget foreløbig til tragtbægerkulturen,
mere specifikt til tidlig neolitikum ca. 3500–3300 f.Kr., idet vi fandt
keramik i Virumstil. Den endelige tolkning af materialet må afvente
Michael Vennersdorfs analyse af fundene.
Udsmidslaget indeholdt store mængder flintaffald og en del flintredskaber, hvoraf nogle var typiske for perioden og støttede dateringen. Bevaringsforholdene for organisk materiale var rimeligt gode, og
vi fandt derfor en del ”almindelige” dyreknogler og -tænder. Derudover fandt vi en del fragmenter af sumpskildpaddeskjold og en del
småknogler. Redskaber af ben fandt vi også, nemlig to prene og en
skulderbladskniv. Billeder af nogle af fundene vises på side 4-7.

Skulderbladskniven uden det meste af spidsen.

Der er ikke mange i Danmark der har udgravet bopladser med bevaret
benmateriale fra tidlig neolitikum (TN II), så allerede der var vi
heldige at være med. Skulderbladskniven blev udgravet af Nina
Nyberg fra Flækken. I første omgang blev kun håndtaget fundet, idet
spidsen var blevet brækket af under udgravningen i den meget mudrede jord. Den kom med i affaldsbunken. Da hullet i håndtaget var
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fyldt med jord og stykket var meget mudret, lignede fragmentet et
almindeligt stykke benaffald. Det var først da jeg vaskede stykket
næste dag, at jeg opdagede hullet. Jens Nielsen kunne med det samme
identificere stykket som en del af en skulderbladskniv.
Efter at affaldsjordbunken havde tørret i nogle dage, gennemgik jeg
bunken og fandt en del meget mudrede små stykker af ben. Spidsen
var blandt disse, dog uden at jeg genkendte den. Det var først efter at
jeg havde vasket fundene fra jordbunken, og Jens og jeg gennemgik
dem, at vi identificerede et af stykkerne som knivens spids. Eftersom
bruddet var helt nyt, gav Michael Vennersdorf os lov til at lime de to
dele sammen (naturligvis med museets dertil beregnede lim).

Skulderbladskniven med spidsen sat på igen. 15 cm lang og op til 4 cm bred.

Ifølge Klaus Ebbesen er skulderbladsknive defineret som skærende
redskaber, tildannet af den ene halvdel af et flækket skulderblad fra
en tamokse. Den langsgående brudflade skal være tilskåret til en
langsgående æg. Æggen er således dannet ved langsgående tilskæring
på langs af skulderbladet midtpå hvor det er tyndest, men også
stærkest og uden porøst væv. Æggen er tilskåret fra skulderbladets
yder- og inderside. Håndtaget er skåret ud af skulderbladets svære
del. Nær knivens ryg findes et eller to små, dobbeltkoniske huller.
Skulderbladsknive er meget sjældne fund. De blev første gang
erkendt som redskab af C. J. Becker i 1952 ved undersøgelsen af
Ørnekul på Nekselø. I sin artikel beskrev Becker de fire skulderbladsknive kendt indtil dette tidspunkt – ét brudstykke fra en boplads
og tre næsten intakte mosefundne stykker.
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To af de fire skulderbladsknive beskrevet af Becker i 1952.

Det har ikke været muligt at finde andre rapporterede fund af skulderbladsknive efter 1952 bortset fra den fra Grønvang II, en neolitisk
boplads hvor stikler er den dominerende redskabstype.

Fragment af en skulderbladskniv udgravet af Arkæologiforeningen ved Grønvang II
i 1990.

For at være helt sikker på at kniven var lavet af et skulderblad, fik vi
det verificeret af Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum,
Statens Naturhistoriske Museum. Knivene som Becker har beskrevet,
er lavet af stykker af forkanten af skulderblade. Overraskende kunne
Anne Birgitte Gotfredsen fortælle os at i modsætning hertil var
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skulderbladskniven fra Ny Vesthavn tildannet fra bagkanten af et
skulderblad, og at skulderbladet stammede fra en temmelig stor ko.

Her viser Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, hvor på skulderbladet
kniven kommer fra. Skulderbladet brugt til kniven var større end det vist på billedet.

Ifølge Becker og Ebbesen tyder hullerne i knivene, specielt dem med
to huller, på en særlig skæftning. Da tre af de seks kendte skulderbladsknive kun har ét hul, kan man undre om de altid var skæftet. I
hvert fald ser kniven fra Ny Vesthavn ud til at være blevet benyttet
håndholdt af en højrehåndet person, idet den ser ud til at være slidt
hvor personens tommelfinger og pegefinger har holdt kniven.

Kniven bærer præg af at være brugt håndholdt af en højrehåndet person.
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Slidspor fra tommelfinger?

Desuden ser det ud til at den under brug er blevet ført i vandret
stilling fra højre mod venstre, mens knivens højre side (undersiden)
har gledet langs en flade, idet den også er slidt på undersiden. Hvad
denne kniv og de andre skulderbladsknive har været brugt til, er uvist.
Var det meningen at æggen skulle være skarp, eller bare stærk?
Hvorfor tildanne knive af ben når knive af flint var så skarpe? En
mulighed er at kniven fra Ny Vesthavn kan have været brugt håndholdt som et pelsningsredskab, dvs. til at skære igennem bindevæv for
at adskille pelsen fra kødet uden risiko for at ødelægge pelsen.

Æggen og højre side af kniven viser slidspor.

I hvert fald må vi konstatere at dette fund er meget sjældent og
interessant. Eftersom det ser ud til af være det første bopladsfund af
en relativ intakt tidlig neolitisk skulderbladskniv, må vi håbe på at
den vil blive undersøgt og publiceret i faglitteraturen. Det er godt nok
sjovt at Arkæologiforeningen har fundet to af de kun seks kendte
danske skulderbladsknive. Det gør en gammel formand glad!
David Barry
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UDFLUGT TIL SDA’S ÅRSMØDE I ODENSE
Søndag d. 22. april
Program
• 10.15 - 10.45 Ankomst, kaffe med morgenbrød
• 10.45 - 11.45 Årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne
• 11.45 - 12.00 Udnævnelse af Årets Arkæolog
• 12.00 - 12.45 Frantz Howitz, dk4: ”Mine oplevelser som
kulturformidler”
• 12.45 - 13.30 Frokostpause med medbragt mad/drikkevarer
• 13.30 - 14.15 Jesper Hansen: ”Knuds Odense – vikingernes by”
• 14.15 - 14.30 Kaffepause
• 14.30 - 15.15 Steen Agersø: ”Havsmarken – en handelsplads fra
vikingetid”
• 15.15 - 15.45 Diskussion og afrunding.
Mødet holdes på Møntergården, Møntestræde 1, 5000 Odense
Tilmelding: Deltagergebyret er kr. 125, hvilket inkluderer morgenkaffe m/brød og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest den 8. april til
SDA’s kasserer, David Barry, e-mail: david@barry.dk eller tlf. 5956
5660.
Deltagergebyret skal helst betales inden tilmeldingsfristen ved overførsel til SDA’s bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til
MobilePay 6054 5444.
Vi kører til Odense i egne biler og deles om kørsel som vi plejer.
Afstanden er 100 km, og køretiden er 1 time 30 minutter. Jeg vil lave
et forslag til samkørsel når jeg har fået tilmeldingerne. Transportomkostningerne forventes at være ca. kr. 125 per person.
Vi kører fra museet kl. 08.15 og forventer at være tilbage kl. 17.30.
Der opsamles på Slagelsevej og i Slagelse.
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KOGEGRUBEFELT
HVIDEBÆK SOLFANGERANLÆG

Rød cirkel markerer kogegrubefeltet. De parallelle søgegrøfter over arealet ses
tydeligt.

I medlemsbladet september 2017 skrev Gunnar Jørgensen en fin
artikel om observationer og oldtidsfund fra Ubby. Lad det være et
eksempel til efterfølgelse. Der må være flere af vore medlemmer, der
ligger inde med fund og historier, som andre kunne få gavn og glæde
af, og hvert eneste fund og oplysning bidrager til, at vi får større
forståelse for Danmarks oldtid. Så kom bare frit frem. Redaktionen
stiller sig med glæde til rådighed med både råd og dåd.
Gunnar Jørgensens artikel omhandler blandt andet forskellige genstande af flint og bronze fra yngre stenalder og fra bronzealderen.
Genstandene er forskellige, men de fleste har det til fælles, at de er
fundet i tilknytning til vådområder. I dag er det vel almindeligt
anerkendt, at værdifulde genstande, der bliver fundet i vådområder, i
de fleste tilfælde kan betragtes som ofre til de guddommelige magter.
De oldsager, Gunnar Jørgensen fortæller om, er fundet forskellige
steder inden for et areal på ca. ½ kvadratkilometer. Alderen på dem er
noget forskellig, hvormed genstandene er med til at vise, at vådbundsofringer var begivenheder, der fandt sted over årtusinder, og at det
ofte var økser, man ofrede i yngre stenalder og i bronzealderen.
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Fascinationen over den enkelte smukke oldsag kender vi vel alle, men
det bliver unægtelig meget mere perspektivrigt, når det enkelte fund
sættes ind i større sammenhænge. Det kan naturligvis være interessant
nok at fordybe sig i detaljen, men det bør ikke blive på bekostning af
helheden.
Derfor vil vi i det følgende forsøge at sætte Gunnar Jørgensens fund
og oplysninger sammen med anden viden, vi har om det samme
område. Til dette hører blandt andet to såkaldte kogegrubefelter, hvoraf Kalundborg Arkæologiforening udgravede det ene i 2012.
Kogegruber hører til blandt de mest almindelige anlægstyper gennem
en stor del af oldtiden, men især er der mange i bronzealder og ældre
jernalder, hvor de kan forekomme enkeltliggende eller spredt ud over
bopladsområder sammen med andre former for anlæg. Til tider bliver
der truffet på felter, hvor mange kogegruber ligger samlet, uden at
stolpehuller, affaldsgruber og andet bopladsindikerende er til stede.
Det var netop et sådant kogegrubefelt, Kalundborg Arkæologiforening undersøgte for nogle år siden.
10. - 12. april 2012 foretog Martin Pavón for Kalundborg Museum
(nu del af Museum Vestsjælland) prøvegravning af et område øst for
Hvidebæk Fjernvarmeværk forud for opførelsen af et solfangeranlæg
(Ubby Sogn SB 254). I et par af de østligste søgegrøfter fremkom der
anlægsspor i et antal, som førte til en egentlig fladeafdækning af et
areal på ca. 30 x 30 m. Herved blev blotlagt en koncentration
bestående af 70 anlæg altovervejende i form af kogestensgruber. På
grund af tidspres fik Kalundborg Arkæologiforening lejlighed til at
undersøge størstedelen af kogestensgruberne.
Netop kogestensgruber er en anlægstype, der ofte har en lav prioritet i
forbindelse med arkæologiske udgravninger, hvor budgetterne ikke
rækker til, at alt kan blive undersøgt.
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Plantegning af kogegrubefeltet. Afstanden mellem punkt 1 øverst til venstre og
punktet nederst til venstre er 30 meter. Opmåling og plantegning: Martin Pavón,
Museum Vestsjælland.

Kalundborg Arkæologiforenings undersøgelse af kogegrubefeltet
fandt sted i løbet af en weekend, idet anlægsarbejdet skulle påbegyndes den efterfølgende mandag. Der blev udgravet 59 ud af i alt
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70 kogestensgruber, og der var således 11 kogestensgruber, der ikke
blev undersøgt. Desuden blev der udgravet 5 øvrige ”anlæg”, der blev
vurderet at være stenspor.
Udgravningen af anlæggene blev udført af følgende 9 medlemmer af
Kalundborg Arkæologiforening: David Barry, Lis Dannenberg, Hans
Hansen, Per Høi, Gunnar Jørgensen, Margit Jørgensen, Jens Nielsen,
Lis Pedersen og Mariette Tellerup.
Det undersøgte kogegrubefelt var beliggende ca. 230 m øst-sydøst for
Hvidebæk Varmeværk og udgør den sydøstligste del af det af Martin
Pavón prøvegravede areal (Ubby Sogn SB 254). Det undersøgte
kogegrubefelt må i oldtiden på det nærmeste have ligget på en lille
lav holm med en diameter på omkring 50 m omgivet af vådområder.
Kogegrubefelt og vådområder udgør som nævnt den østligste og
tillige den lavest beliggende del af det areal, Martin Pavón prøvegravede.
Der blev efter afrømningen af pløjelaget ud over udgravningsområdet
udlagt et lokalt målesystem med målebånd. Herefter blev alle gruber
opmålt og tegnet på plantegning i målestoksforholdet 1:100 og
desuden positioneret med håndholdt GPS i system UTM zone 32.
Forløb og resultater
Det var medlemmer af Kalundborg Arkæologiforening, der foretog
den egentlige undersøgelse og beskrivelse af kogestensgruberne. De
maskinelt frilagte anlæg blev afrenset i fladen med ske, og diameteren
blev målt med tommestok. Anlæggene blev forsynet med plastikmærkesedler med anlægsnummer svarende til anlægsnumrene på
Martin Pavóns fladetegning 1:100. På diverse fotos identificerer disse
numre de enkelte anlæg. Efterfølgende blev anlæggene omhyggeligt
snittet med graveske med henblik på observation af eventuelle
interessante detaljer, og dybden blev målt med tommestok. Eksempelvis kunne det tænkes, at kogestensgruber med en lille diameter i
stedet kunne være stolpehuller med pakning af varmesprængte sten,
hvilket dog ikke kunne bekræftes.
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På grund af tidsnød blev kun profilerne af en del af anlæggene fotodokumenteret. Af samme årsag er profilerne ikke tegnet.

Lis Pedersen i gang med at snitte kogestensgruben A 56. Bag ved denne ses de
snittede A 57 og A 45. Bagerst ses et 7 m stort ikke nummereret fyldskifte fra nyere
tid. Foto: David Barry.

Nordvestligst i feltet fandtes et stort omtrent cirkulært fyldskifte med
en diameter på ca. 7 meter. Dette anlæg har ikke anlægsnummer og
blev ikke undersøgt, idet fylden klart var af nyere tids datering.
Anlæggene A 20-88 er for de flestes vedkommende omtrent
cirkulære, idet afvigende anlæg beskrives nedenstående.
64 anlæg var tilnærmelsesvis cirkulære og indeholdt alle ildskørnede
sten. De betragtes derfor som kogestensgruber. Diameteren varierer
mellem 18 og 108 cm. Bunden er jævnt afrundet, og dybden varierer
mellem 5 og 48 cm.
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To anlæg (A 50 og 58) var nærmest pæreformede i fladen. Der er
formodentlig tale om oprindeligt omtrent cirkulære anlæg, som har
været udsat for senere forstyrrelser.
Anlægget A 47 afveg fra de øvrige ved at være nærmest rektangulært
ca. 130 x 50 cm med en dybde på 18 cm, men fylden var – som i de
øvrige anlæg – af kogestensgrubekarakter.
Anlægget A 86 med en aflang lidt uregelmæssig form viste sig ved
snitning at være en omtrent cirkulær kogestensgrube med en tilstødende forstyrrelse i nordenden.
Alle nummererede anlæg er oplistet i den anlægsliste, der indgår i
Arkæologiforeningens udgravningsberetning. Selvom der er ret stor
variation i anlæggenes diameter og dybde, har de alle et større eller
mindre indhold af ildskørnede sten til fælles samt sod- og trækulsrester. Variationen i størrelse hører formodentlig i et vist omfang
sammen med, at gruberne gennemgående så ud til at være ret hårdt
påvirket af markarbejder.
De fem ”anlæg” A 20-21, A 77 og A 87-88 udgår, idet de betragtes
som stenspor.
Zoologisk materiale
Ifølge Martin Pavóns beretning for prøvegravningen forekom der
zoologisk materiale i 8 af kogestensgruberne, og ved Kalundborg
Arkæologiforenings udgravning fandtes der zoologisk materiale i
præcis de samme 8 kogestensgruber.
Det zoologiske materiale fra Arkæologiforeningens udgravning var
beklageligvis så nedbrudt, at det ikke kunne bevares. Der er derfor
heller ingen artsbestemmelse af det zoologiske materiale med
undtagelse af A 76, hvor en underkæbe i felten kunne identificeres
som værende fra får (eller ged).
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Underkæbe fra får (eller ged) ved kanten af A 76 med diameter 62 cm. Stykket
smuldrede fuldstændig i forbindelse med optagningen og ved den efterfølgende
håndtering. Foto: David Barry.

Datering
Der er ikke foretaget naturvidenskabelige dateringer af kogegruberne
i kogegrubefeltet UBBY SOLFANGERANLÆG. En datering må
således bero på en sammenligning med andre tilsvarende kogegrubefelter. Dem er der efterhånden udgravet en hel del af, og i de tilfælde,
hvor naturvidenskabelige dateringer foreligger, ser de ud til overvejende at kunne dateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder.
Det forventes derfor, at kogegrubefeltet UBBY SOLFANGERANLÆG har en datering inden for denne tidsramme.

Artiklen fortsættes
Jens Nielsen
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GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 20. februar
kl. 19.00 i museets foredragssal
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg til bestyrelsen er:
Karen Boysen og Karen Vestergaard
5. Valg af revisorer og suppleanter
6. Fremlæggelse af planer for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af kontingent for 2018
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi inviteret Jan Steen Jacobsen til at
fortælle om Sejerøs og Nekseløs historie baseret på hans forskning i
historiske dokumenter, bl.a. dokumenter vedrørende landingspladsen
ved Elmebjerg, som vi undersøgte sidste år.

Kalundborg Arkæologiforenings bestyrelse
Formand: David Barry. Tlf. 5956 5660/4082 8024 (david@barry.dk)
Næstformand: Søren Rasmussen. Tlf. 2372 0595 (sran814@gmail.com)
Sekretær: Karen Boysen. Tlf. 5950 8911 (karen@ellemosegaard.dk)
Kasserer: Karen Vestergaard. Tlf. 4031 5242 (lindehoj@lund.mail.dk)
Redaktion: Jens Nielsen. Tlf. 4042 4326 (jen@vestmuseum.dk)
Suppleanter: Lis Dannenberg og Snorre Poulsen
http://www.vestmuseum.dk/Museumsforening/Kalundborg_Arkæologiforening.aspx
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