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FORMANDENS ORIENTERING
Efteråret byder på to studieaftener baseret på Arkæologiforeningens
feltaktiviteter, en om oldtidsfund fra Lunden ved Tissø og en om førromersk jernalderkeramik fra Herredsåsen. Begge aftener vil det være
muligt at studere vores mange gode fund. Der kommer flere studieaftener i løbet af vinteren/foråret.
I december skal vi til at foretage pleje af en gravhøj ved Tystrup der er
ved at være overvokset med krat og træer. Vi håber på at flere vil give
en hjælpende hånd.
I 2020 fejrer Danske Amatørarkæologer (DAA) 30-års jubilæum. I den
forbindelse er Kalundborg Arkæologiforening vært for et todages
jubilæumsmøde den 13. og 14. juni. I programmet indgår to foredrag,
en 6-timers udflugt til arkæologiske seværdigheder omkring Tissø, en
jubilæumsmiddag og en 2½ times udflugt til Røsnæs. Vi har nedsat en
lokal koordineringsgruppe bestående af Jørgen Jensen, Jens Nielsen,
Gunnar Jørgensen, Margit Jørgensen, Nina Nyberg og undertegnede.
Det endelige program offentliggøres i februar. DAA vil også udgive en
jubilæumsbog om vikingetiden. Vores detektorundersøgelse ved
Melby kommer med i bogen.
David Barry
Kommende aktiviteter (*se forrige blad; **se dette blad; *** se
Museumsforeningens nyhedsblad):
13. november: Foredrag om Lindegården**
23. november: Julefrokost*
26. november: Studieaften – Oldtidsfund fra Lunden ved Tissø*
3. december: Foredrag om stendysser og jættestuer**
4.-5. december: Pleje af Gadehøj ved Tystrup*
11.-12. december: Pleje af Gadehøj ved Tystrup*
12. december: Studieaften – Keramik fra Herredsåsen
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STUDIEAFTEN
OLDTIDSFUND FRA LUNDEN VED TISSØ
Tirsdag den 26. november kl. 19 på museet
Lunden ligger ved Tissø syd for Kalmergården på den anden side af
Halleby Å. I forbindelse med detektorsøgning af Lunden fandt vi en
del ertebølle- og maglemoseflint i et område tæt ved Halleby Å. Vi
foretog derfor en decideret flintrekognoscering af området. Det gav ca.
320 genstande, som Jens møjsommeligt har gennemgået, identificeret,
registreret og nummereret, bl.a. mikrolitter, mikrostikler, mikroflækker, mikroflækkeblokke, skiveøkser, kerneøkser, skivebor, skiveskrabere, flækkeskrabere, flækkeknive, småflækker, flækker, blokke,
stikler, tværpile, m.m.

Mikroflækkeblokke. Foto: Jens Nielsen.
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Skiveøkser. Foto: Jens Nielsen.

Desuden fandt vi under gravning efter detektorfund i dette område et
kulturlag ca. 20 cm under overfladen, der indeholdt knoglemateriale og
bearbejdet flint. Museum Vestsjælland har indmålt stedet, hvor kulturlaget findes, men der er endnu ikke foretaget nogen forundersøgelse.
Derfor ved vi ikke, om kulturlaget er fra Maglemose-, Ertebølle- eller
en anden stenalderkultur. Til foråret skal der pløjes i området. Dette vil
vi overvåge i håbet om at få mere at vide om kulturlaget.
I Lunden som helhed er der også fundet nogle flintredskaber fra tidligneolitikum og mellemneolitikum samt en enkelt pilespids fra Ahrensburgkulturen (ca. 10.500-9.000 f.Kr.) – spidsen mangler desværre.

Pilespids fra Ahrensburgkulturen. Foto: David Barry.
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Under detektorsøgningen af Lunden, der hovedsagelig havde fokus på
et meget lille område, hvor Hvideslægten har haft et palatium bygget
af munkesten i 1200-tallet, fandt vi uden for dette område spor efter
forskellige oldtidskulturer, bl.a. bronzealder. Fra yngre bronzealder
kan nævnes tre bronzecelte og et ægfragment af en celt. Vi fandt også
flere fragmenter af en bronzedolk. Der er tidligere fundet en flintdolk
på området, der sandsynligvis stammer fra ældre bronzealder.

Bronzecelt fra yngre bronzealder. Foto David Barry.

I løbet af aftenen vil Jens og jeg præsentere de foreløbige resultater af
oldtidsdelen af foreningens undersøgelser ved Lunden og fremvise de
forskellige fund.
Resultaterne af detektorundersøgelsen af selve Hallenslevlund, Hvideslægtens palatium fra 1200-tallet, kommer vi ikke ind på i denne omgang. Vi arrangerer i stedet en studieaften om emnet til foråret.
Af hensyn til kaffe og kage er der tilmelding til formanden per e-mail
David@Barry.DK eller telefon 5956 5660/4082 8024 senest den 25.
november (men helst inden).
David Barry
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STUDIEAFTEN
FØRROMERSK JERNALDERKERAMIK FRA
HERREDSÅSEN
Torsdag den 12. december kl. 19 på museet
I 2007 deltog Arkæologiforeningen i de arkæologiske undersøgelser af
Herredsåsen. Området blev derefter frigivet til byggeri. I forbindelse
med etablering af den nye vej gennem Herredsåsen i år fik Arkæologiforeningen mulighed for at udgrave adskillige anlæg i form af
usædvanligt mange brønde samt en hel del gruber og andet i nærheden
af området, hvor der i 2007 blev fundet en hustomt, en brønd og mange
gruber fra førromersk jernalder.
I områder mellem de gamle søgegrøfter og udgravningsfelter fandt vi
mange gruber og brønde indeholdende ret meget keramik,
hovedsageligt fra førromersk jernalder (500-0 f.Kr.).
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Det er opfattelsen, at der i førromersk jernalder på bakkedraget
Herredsåsen efter alt at dømme blot har eksisteret en enkelt gårdenhed,
der flyttede rundt inden for et givet ressourceområde, hver gang det
gamle hus var udtjent.
Potteskår fra de mange anlæg på bakkedraget viser, at samtlige
underperioder af førromersk jernalder er repræsenteret. De forskellige
enkeltliggende gårdenheder har dermed ikke været i funktion på
samme tid.
Jernalderbebyggelsen på Herredsåsen (500-0 f.Kr.) er rundt regnet
3000 år yngre end den flot beliggende runddysse Vriedysse, der er
opført af stenalderbønder 3500-3200 f.Kr.
I løbet af aftenen vil Jens og jeg præsentere de foreløbige resultater og
de forskellige fund.
Af hensyn til kaffe og kage er der tilmelding til formanden per e-mail
David@Barry.DK eller telefon 5956 5660/4082 8024 senest den 11.
december (men helst inden).
David Barry
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EN JADEØKSE FRA SYDVESTSJÆLLAND
Jadeøkser er meget sjældne i Danmark, men helt almindelige længere
nede i Europa. Jade er betegnelsen for mineralerne jadeit og nephrit,
og man var længe af den opfattelse, at økser af jade fundet i Europa
havde deres oprindelse i Østen. Men efter flere års intens søgen fandt
arkæologer naturlige forekomster af jade i de italienske Alper i højder
på 1.500-2.400 m over havets overflade, og det kunne påvises, at der
var brudt jade i oldtiden disse steder. I dag er det almindeligt anerkendt,
at jadeøkser er blevet produceret i Europa, og at de blev spredt over
store afstande, hvor nogle få er fundet i Danmark.
Lutz Klassen (2004) har påpeget, at jadeøkserne hører sammen med
indførelsen af det tidligste landbrug (neolitiseringen) i Sydskandinavien. Det er på flere forskellige måder påvist, at det første
landbrug i Sydskandinavien må være udsprunget af den centraleuropæiske Michelsbergkultur. Det viser sig blandt andet i keramikken og flere andre karakteristika, heriblandt etablering af regulære
flintminer (Klassen 2004, Sørensen 2014a). Det er således i denne
sammenhæng, at de alpine jadeøkser i Danmark skal ses. Det er
imidlertid vigtigt at nævne, at ingen af de danskfundne jadeøkser
kommer fra en arkæologisk kontekst, og der foreligger dermed den
mulighed, at de er kommet her til landet på meget senere tidspunkter
langt oppe i historisk tid. På den anden side viser danske imitationer af
store alpine prestigeøkser – men lavet lokalt af flint, grønsten og andet
– at man har haft kendskab til sådanne jadeøkser.
Dyrlægens samling
I 2018 sikrede Elin Lis Johansen fra Kalundborg Arkæologiforening en
fin lille oldsagssamling fra at gå tabt. Samlingen blev i sin tid opbygget
af en oldtidsinteresseret dyrlæge med praksis i Sydvestsjælland, hvor
han blandt andet erhvervede oldsagerne fra sine kunder ude på landet.
Samlingen består af mere eller mindre hele tynd- og tyknakkede økser
af flint og grønsten (fig. 1). Der er gennemgående tale om pæne
eksemplarer af oldsagstyper, der er almindeligt forekommende i
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Danmark. Men, desværre er de fine sager stort set uden arkæologisk og
kulturhistorisk værdi, idet fundoplysningerne kun kan sammenfattes
til: sandsynligvis forskellige steder i Sydvestsjælland.

Fig. 1. Økser fra dyrlægens oldsagssamling fra Sydvestsjælland. Længst til venstre
den lille grønlige jadeøkse. Foto: Jens Nielsen.

Som nævnt er der tale om almindeligt forekommende oldsagstyper –
dog med en enkelt, men til gengæld særdeles interessant undtagelse –
idet en af de slebne økser påkalder sig opmærksomheden (fig. 1, 2 og
3).
Det interessante ved netop denne økse er, at den er lavet af et materiale,
der ikke er naturligt forekommende i Danmark. Ganske vist kan den
blankslebne overflade ved første øjekast minde en hel del om flint, men
ved nærmere eftersyn afslører øksens grønlige farve, at der er tale om
et andet materiale. Formen på øksen virker heller ikke udpræget dansk.
Der kunne være tale om jade eller noget lignende.
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Fig. 2. Elin Lis Johansen med den lille slebne jadeøkse fra Sydvestsjælland,
sandsynligvis fra de italienske Alper. Foto: Jens Nielsen.

Øksens farve er generelt grønlig til mørkere grøn, dog på den ene side
partielt mere brunlig (fig. 3). Længden er 12,5 cm, den største bredde
3,0 cm og tykkelsen er over næsten hele øksens længde 1,0 cm med
undtagelse af æggen og de yderste 1,5 cm af nakken. Vægten er 76
gram. Der er således tale om en lille og smal tyndbladet økse med
spidsovalt tværsnit. Æggen har en tydelig opskærpningsfacet, hvor det
sandsynligvis er opskærpningen, der har resulteret i, at æggen set fra
bredsiderne er blevet asymmetrisk. Opskærpningen viser dermed, at
der må være tale om en værktøjsøkse, der har været i brug. En
beskadigelse af æggen er så efterfølgende blevet repareret (Nielsen,
2018).
Alpine økser i Danmark
Der er imidlertid et generelt problem i forbindelse med de danskfundne
alpine økser. Ingen af dem er fundet i en daterende kontekst, og de er
dårligt oplyst med hensyn til fundsted og -omstændigheder. Disse
forhold har Lasse Sørensen (2014a) diskuteret med henvisning til, at
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økserne for så vidt godt kunne være endt her i landet på et meget senere
tidspunkt, uden at de første bønder i Danmark var involveret. På den
anden side stiller Lasse Sørensen sig heller ikke afvisende overfor, at
der reelt kan have været tale om import af alpine økser i den tidligste
tragtbægerkultur i Sydskandinavien.

Fig. 3. Jadeøksen fra Sydvestsjælland. Længden er 12,5 cm. Bemærk æggens
opskærpningsfacet. Foto: Jens Nielsen.

Udbredelsen i Danmark
I Lutz Klassens bog Jade und Kupfer (Klassen 2004) finder man – ud
over et katalog over de danske fund – også et kort over 11 registrerede
jadeøksers udbredelse i Danmark. Her ses tre fund fra Sønderjylland
og ét fra Lolland-Falster, mens de øvrige syv er fra Sjælland. Men
emnet må have vakt interesse, for i en senere artikel (Klassen 2012)
viser et nyt fundkort otte eksemplarer i Jylland, to på Fyn, ét på
Lolland-Falster og ni på Sjælland.
Øksen fra Sydvestsjælland
Fotos, mål, vægt og beskrivelse af øksen fra Sydvestsjælland har pr. email været forelagt forskningsleder på Museum Østjylland i Randers,
dr.phil. Lutz Klassen, der i særdeleshed har beskæftiget sig med økser
af alpint materiale i Europa og i øvrigt grundigt behandlet emnet i
bogen Jade und Kupfer (Klassen 2004).
Lutz Klassen er en hurtig mand. Allerede 13 minutter efter at vores email var afsendt, indløb et uddybende svar1): Bedømt ud fra dine
billeder er der meget der taler for, at din økse består af nefrit. Dermed
er den sandsynligvis alpin, selvom nefrit også kendes fra neolitiske
fund/forekomster i Schlesien. Virkelig sikre nefritøkser kendes vist ikke
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fra Danmark, hvis jeg husker rigtigt (det er snart mange år siden jeg
sidst har rodet med økserne). De er nogenlunde almindelige i de
nordalpine neolitiske pælebygninger og din type kunne måske godt
passe dertil. Det vil kræve en større, meget tidskrævende litteraturjagt
for at kunne være helt sikker. Sydskandinavien har haft direkte eller
indirekte kontakter til det nordalpine område – en stor del af det
tidligneolitiske kobber stammer alt at dømme derfra – så en neolitisk
import er ikke utænkelig. Men de oprindelsesforhold du beskriver og
manglen af sikre, danske paralleller taget i betragtning ville jeg dog
være lidt skeptisk, da der blev drevet en meget omfattende handel med
oldsager fra pælebygningerne i anden halvdel af 1800-tallet og vist
også ind i 1900-tallet.
Lutz Klassens skepsis overfor, om jadeøksen fra Sydvestsjælland reelt
kunne være kommet til Danmark som en del af en
samlet ”neolitiseringspakke”, er absolut berettiget og viser dermed
hvilke vanskeligheder, der kan være knyttet til økser af materiale, der
ikke forekommer naturligt i Danmark. Der mangler fortsat, som Lasse
Sørensen (2012) har udtrykt det, ”the smoking jade axe”. På det punkt
er der med den fuldstændige mangel på fundoplysninger absolut ingen
røg fra jadeøksen fra dyrlægens samling. Hvad vi kan konkludere er, at
øksen sandsynligvis er af alpin oprindelse, men om den er kommet til
Danmark i begyndelsen af yngre stenalder, eller om der er tale om en
økse, der er kommet til meget senere i historisk tid, er uafklaret.
Ikke desto mindre viser jadeøksen fra Sydvestsjælland, at der fortsat er
mulighed for at gøre fund af alpine økser i Danmark, hvor de kan
forekomme i privatsamlinger muligvis uden at være erkendt som
importerede genstande. Vær derfor opmærksom på dette når du får
lejlighed til at beundre forskellige oldsagssamlinger.
Note:
1)
Tusind tak til Lutz Klassen for det hurtige svar og tilladelse til at
citere korrespondancen.
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VÆRDIFULD VIKINGE-VANDSOLDNING
I september 2018-nummeret af medlemsbladet skrev jeg om værdien
af soldning, dengang tørsoldning af jord fra en Maglemoseboplads. Nu
kommer turen til vandsoldning.
Over en 5-ugers periode i september og oktober deltog 15 medlemmer
af det fælles udgravningshold (hvoraf 13 fra vores forening) i MVE’s
udgravning af en vikingegravplads et hemmeligt sted i Vestsjælland.
Udgravningen blev ledet af Michael Vennersdorf og Lizette Salge.
Da stedet skulle holdes hemmeligt indtil udgravningen var færdig og
lukket for vinteren, blev kun medlemmer af udgravningsholdet
informeret om udgravningen. Eftersom MVE håber på at fortsætte
undersøgelsen til næste år, nævnes der ingen detaljer om stedet og
antallet af grave osv. her i artiklen.
Vores opgave var at vandsolde al jord som MVE’s arkæologer og et
hold studerende opgravede fra jordfæstegravene, for at finde smågenstande og fragmenter af brændte knogler som de havde overset.
Vejret var oftest imod os, men man kan sagtens vandsolde i regnvejr!
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Vi arbejdede i hold på tre-fem personer og kørte fire vandsold kontinuerligt. Det blev ifølge Jens til 374 mandetimers effektiv soldetid. Da
hver grav var opdelt i et antal felter, lag og niveauer, var der ofte 6-20
forskellig slags jord fra hver grav der skulle vandsoldes adskilt. Med
op til 6-8 grave i gang samtidigt var det et fuldtidsarbejde for en person
at holde styr på den jord som de andre skulle vandsolde. Foreningens
80 spande var alle i brug på udgravningen. Mange af dagene
vandsoldede vi 60-80 spande jord.

Hvad fandt vi så i den jord vi vandsoldede? Kort fortalt, sten, sten, sten
og atter sten. Nogen kunne arbejde en hel dag uden at finde andet end
sten! Der var dog nogle lyspunkter. Dem kommer vi tilbage til.
Da jorden er kalkfattig, var menneskeknoglerne fuldstændigt opløst. Vi
fandt dog et par tænder og fragmenter af tandemalje. Der var heller
ikke mange gravgaver i gravene, og de fleste af disse blev fundet af
arkæologerne.
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Flere metalgenstande blev taget op i præparat for at blive udgravet
senere af en konservator. Det vil være interessant at se hvad de består
af.
Arkæologerne overså sjældent noget større end et par centimeter, og
nok kun når jorden var meget mudret. Vandsoldningsfundene fra
gravene bestod derfor hovedsageligt af meget små mængder af meget
små fragmenter (1-15 mm) af brændte knogler og trækul. De små
fragmenter af knogler skulle samles til et forskningsprojekt.
Der var ikke ret mange spektakulære fund i de 2-3000 spande jord vi
vandsoldede. Nogle af de gode fund vises her med tilladelse fra
udgravningslederne Michael Vennersdorf og Lizette Salge – mange tak
for det. Blandt disse var to fragmenter af en skålfibel fundet med flere
timers mellemrum. Heldigvis passede de sammen.

To fragmenter af en skålfibel fundet ved vandsoldning .
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Andre af de gode vandsoldningsfund var to tenvægte og en hvæssesten.

De eneste fundtyper som der ellers var chance for at arkæologerne
havde overset, var glasperler. Når der kom en perle, vakte det således
begejstring blandt alle. Heldigvis kom der ca. 10!

Glasperle.
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Diverse glasperler. Den blå perle nederst til højre blev fundet på den sidste dag i den
næstsidste spand jord efter en uge uden perler!
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En smeltet millefiori-glasperle.

Af andre småtterier kan nævnes to forkullede frøkapsler.
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Et af de fund der vakte mest begejstring, var tre fragmenter af en nittet
benkam med bl.a. cirkel og prik-ornamentik.

Selv om det ofte var en meget våd og mudret arbejdsplads, og selv om
de gode fund var sjældne, var vores indsats værdifuld for MVE. Det er
vigtigt at sikre alle oplysninger fra gravene, og vandsoldning er den
eneste måde at finde de små genstande på og sikre at man ikke har
overset noget. Ikke at finde så meget giver også værdifulde oplysninger
– i dette tilfælde er det med til at bekræfte at mange af gravene var for
almindelige mennesker, idet de ikke indeholdt bevarede værdifulde
gravgaver.
Vores medvirken betød også at arkæologerne var fri til at koncentrere
sig om udgravning af gravene, noget der var af stor betydning for
udgravningens forløb. Som Lizette Salge skrev i sit takkebrev til
vandsoldningsholdet: ”Vi nåede ”2x” grave i disse syv uger med hjælp
fra jer, modsat de ”x” grave i de første fem uger i juni, hvor vi selv stod
for soldning” (tallene er erstattet af x).
NB: Hvis du endnu ikke er medlem af det fælles udgravningshold, men ønsker at
være med, skal du kontakte Jens Nielsen.

David Barry
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PLEJE AF GADEHØJ VED TYSTRUP
Onsdag den 4. december og torsdag den 5. december
eller onsdag den 11. december og torsdag den 12. december
I forbindelse med julefrokosten i 2018 besøgte vi Gadehøj ved Tystrup.
Højen er ved at være overvokset med krat og træer og trænger til kærlig
pleje. Vi har tilbudt ejerne at soignere gravhøjen for at forhindre at den
vokser til og evt. bliver ødelagt af træerne.
Med ejernes tilladelse vil vi derfor skånsomt skære træerne og buskene
ned til jorden. Da indgrebet betragtes som en tilstandsændring snarere
end almindelig pleje, skal vi først have tilladelse ikke kun fra kommunen, men også fra museet. Begge har oplyst at det får vi nok.

Vores opgave er at skære al krattet og de få træer ned til jorden, fjerne
det og slå græsset. Det gør vi med grensakse og om nødvendigt med
motorsav og buskrydder. Alt affald skal samles i trailere og køres til et
nærliggende sted til afbrænding. Billederne vil give et indtryk af
mængden af affald. Søren Rasmussen og jeg har trailer og værktøj med.
Vi har brug for hjælp til at beskære krattet, slæbe affaldet til trailerne,
dele det, komme det op i trailerne, læsse det af ved bålet og brænde
affaldet.
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Der er opgaver til alle – fra lette opgaver til tunge opgaver, alt efter
hvad man kan magte eller har lyst til. Hvis vejret er dårligt den 4./5.
december, udsætter vi til den 11./12. december.
Det praktiske
Vi arbejder fra kl. 10.00 til 16.00. Afgang fra museet kl. 09.30. Gadehøj
ligger på Tystrupvej 39, 4480 Store Fuglede. Husk godt fodtøj, varmt
tøj, arbejdshandsker og madpakke/kaffe.
Tilmelding til formanden per e-mail David@Barry.DK eller telefon
5956 5660/4082 8024 senest den 29. november. I bedes oplyse hvilke
af de fire dage I kan deltage.
Hvis I har en stor og/eller en lille grensaks, bedes I tage dem med. Hvis
der er nogen der kan tage en trailer og/eller tungt værktøj med, bedes I
sige til.
Søren Rasmussen og David Barry
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JULEFROKOST
Lørdag d. 23. november
Kl. 14.00 – Overlevelsestur fra museet
Kl. 17.00 – Julefrokost i museets foredragssal
Traditionen tro begiver de hårdføre sig kl. 14.00 ud på en overlevelsestur til arkæologiske seværdigheder i den nærmeste, men måske mindre
kendte omegn. Julefrokosten starter kl. 17.00, hvor medlemmerne der
ikke deltager i overlevelsesturen, slutter sig til festen. Alle bedes medbringe en pakke med et spændende eller morsomt indhold til pakkespillet.

Pris kr. 150 inklusive øl/vand. Tilmelding til formanden senest d. 20.
november helst per e-mail og ellers på telefon: E-mail david@barry.dk
Tlf. 5956 5660 Mobil 4082 8024.

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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