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FORMANDENS ORIENTERING
Siden sidst
Den 18. maj åbnede vi vores jubilæumsudstiliing og fejrede vores
25-års jubilæum med en dejlig festmiddag. BestJrelsen var glad for
at så mange medlemmer deltog og bidrog til en vellykket dag'
Sommerens højdepunkt var at vi i maj og juni gravede for Holbæk
Museum ved Soderup. Ti medlemmer deltog over ca. 20 gavedage'
Vi arbejdede med nogle gruber der indeholdt store mængder
bronzealderkeramik - fra to store gruber alene kom der ca' 3'000
skår. en del med omamentik. Specielt et stort kar med fiskebensomamentik var der mange skar af. Nu er vi i gang med at sortere
ootteskå,rene således at vi kan samle nogle af karrene. Medlemmer
der ikke deltog i selve udgravningen, er også velkomne til at være
med til at samle kanene. Kontakt mig hvis I vil være med.
august besøgte vi udgravninger i Vordingborg og ved
Hoby på Lolland. Læs mere herom andetsteds i medlemsbladet'

i

sidste uge

i

Kommende aktiviteter
o Ftal7. september og tre uger frem skal vi hjælpe Nationalmuseet
med at undersøge to førkristne offerbrønde ved Kalmergården tæt
ved Fugledegfud. Ligesom sidste ar skal vi vandsolde al den

o
o
o

jord.
Lødagden 22. september skal vi på rekognosceringstur.
Onsdag den 10. oklober skal vi besøge Holbæk Museum.
udgravede

Lørdag den 24. november holder vi julefrokost.

Læs mere herom andetsteds i medlemsbladet.

David Barry

BESØG PÅ NATIONALMUSEETS AFDELING
FOR DANMARKS OLDTID
I

oktober og november 2011 deltog 12 medlemmer af Kalundborg
Arkæologiforening Nationalmuseets store forskningsprojekt om
førkristne kulpladser. Projektet, der ledes af museumsinspektør Lars
Jørgensen, varer fra 2010 til 2015 og er støttet af A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc'Kinaey Møllers Fond til almene Formaal.

i

Dele af projektet foregar ved Vikingetidens stormandsgard ved
Tissø. Under udgravningen af en formodet kultplads i nærheden af
Fugledegård bad udgravningsleder Josefine Franck Bican (kaldenavn Fine) om foreningens assistance, hovedsageligt til vandsoldning af al den udgravede jord. Vi stillede med 4-5 mand hver
dag i de to uger udgravningen varede.
Selv om det ofte var koldt, blæsende og vådt, knoklede vi med at
vaske over hundrede triltebøre jord gennem sierne med vandstråler
fra haveslanger. Dette arbejde frembrage mange hundrede stykker
ben, ftender og andre rester af dyr, fugle og fisk, en del glasperler,
hvoraf nogle var to-, tre- eller firedelte, flere genstande af metal, et
par glasfragmenter, flere hvæssesten og nogle potteskar. Ud over
vandsoldning deltog vi i lidt gravearbejde og søgning med metaldetektor. Sidstnævnte gav en sølvknap og et vigtiS fimd - et lille
stykke bronzeblik med en indridset hest.
Som opfølgning blev vi 12 der deltog i udgravningen ved Fugledegard, inviteret til Nationalmuseet onsdag den 11. januar. Fine og
Lars Jørgensen havde arrangeret et fint progam for dagen, så det var
med spænding at vi samledes ki. 8 på Kalundborg Station for at tage
livlig diskussion om
toget til København. Turen blev brugt
udgrarmingen, projekret og vikingesamfirndet omkring Tissø. Efter
at være blevet modtaget af Fine og arkæologistuderende Sandie
Holst i Nationalmuseets imponerende forhal blev vi eskorteret om
bag kulisseme ind til afdelingen for Danmarks Oldtid.

til

Først besøgte

vi Oldtids bibliotek med en imponerende samling af

flitti$ benyttes af forskere fra. nær og fiem'
Derefteriogiine os til N;tionaknuseets arkiv, der bl'a indeholder

-t

*otogiUige., som

genalle dokum-enter og korrespondance vedrørende de forskellige
stande der er blevet indleveret til eiler udgravet af Nationalmuseet'
Her fandt Fine frem til de gamle breve og dokumenter vedrørende
fundet at Tissøringen og andre fund fra Kalundborgs omegn flere
historiske dokumenlter af stor interesse for os, ikke mindst fordi
{hndene'
af vores medlemmer kendte findeme eller historien om

Sandie Holst'
Næste indslag var et foredrag af arkæologistuderende
gender deltog i udgravningen. Hun forklarede os hvordan alle de
vi håvde fundet på pladsen, blev behandlet på

stande sJm blå.
de blev
Nationalmuseet, hvordan de blev registreret, og hvordan
de fleste
analyseret. Deråfter tog vi til Lars Jørgensens kontor, hvor
ved
Tissø
udgravet
af då ca. i5,000 metalgenstande fia vikingetiden
udstillet på Oldtidsudstillingen)' Alt er
opbevares (d" b"dtt"".
niinutiøst registreret således at forskere nemt kan finde frem til f'eks'
lille
alle genstanåe af en bestemt q?e eller alle genstande fra samme
område af stormandsgardskomplekset'

Under udgravningen blev der taget en pose jord fra hver tnllebør til
bl.a. planterester for at se hvilke afgrødet vikingeme
anaiyse
havåe benyttet ved Tissø. En naturvidenskabelige forsker fra
i
afdeling for Danmarks Oldtid, Peter Steen Henriksen, deltog
udgraviingen. Vi blev inviteret op til hans laboratorium for at høre
fik
orri *utyti af jordprøverne fra kultpladsen' Under mikroskopet
'rri også'mutigihed for at se nogle interessante prøver fra andre
og
udgra'vninger,- bl.a. nogle 2.000 ar gamle forkullede. kom
inåoldet ira Grauballemandens mave - hans sidste måltid bestod af
en grød lavet af bl.a. forskellige ukrudtsfrø' Der vil gå lang tid før
alliordprøveme fia Tissøpladsen er analyseret, men vi glæder os til
at høre om resultateme på et senere tidspunkt'

J

Efter en meget fin frokost i Nationalmuseets restauant tog vi tilbage
til Danmarks Oldtid hvor Fine og Lars Jørgensen holdt et stimuler-

ende og interessant foredrag om de sidste 20 års udgravninger ved
Tissø iamt det nuværende projekt om førkristne kultpladser. Vi
bidrog med en livlig diskussion.

Dagens sidste indslag var en meget interessant ca. 2-timer lang
nurdvisning i jemalder- og vikingetidsdelen af museets imponerende
Oldtidsudstilling, hvor museumsinspektør Lars Jørgensen gennemgik alle de væsentligste genstande og fortalte levende om dem og
deres betydning. Han spækkede gennemgangen med interessante
fakta om genstandene, hvor de kom fra, hvordan de kom til Danmark, hvis de ikke var lavet her, og hvordan de var blevet fundet.
Der var livlig diskussion. Alt var interessant, men selvfølgelig
brugte vi forholdsmæssigI meget tid på genstandene fra Tissø.
Således endte vores besøg på Nationalmuseet, og vi forlod vores
værter med en følelse af at have været virkeligt godt modtaget og
taknemlige over det store arbejde de havde giort for at sike et meget
veltilrettelagt, lærerigt og på alle måder berigende besøg. Vi glæder
os til fortsat at kunne deitage i projektet igen i ar.

David Barry

UDGRA\TNING VED TISSØ
17. september

til

5. oktober

Igen i ar skal vi bistå Nationalmuseet i forbindelse med forskningsprojellet om førkristne kultpladser. Vi skal vandsolde al den udgravede jord fra to offerbrønde for at finde ert. genstande fra
vikingetiden - specielt knogler fra de ofrede dyr, men også metal,
keramik, perler osv.
Projektet ledes af museums-inspektør Lars Jørgensen. Det er samme
projekt som vi deltog i sidste ar, hvor Fine (Josefine Franck Bican)
var udgravningsleder. For mere oplysning, se projektets hjemmeside : vikingekult.natmus.dk.

Der er brug for 4-5 personer per dag mandag-fredag i uge 38, 39 og
40, dvs. 17. september til 5. oklober. Vi arbejder fra kl. 9.30 til kl.
15.30. Vi kører fra museet kl. 9 og er tilbage igen kl. 16.

Alle der ønsker at deltage i arbejdet, bedes sende mig en e-mail eller
et brev med en liste over de datoer I gerne vil deltage, geme i
prioriteret rækkefølge. Som sagt kan vi kun væte 4'5 personer ad
gangen, så nar jeg har jeres tilmelding/ønsker, vil jeg udarbejde et
"vagtskema" således at vi som ønsket stiller op med 4-5 mand de i5
dage der er tale om. Hvis der er flere end fem der ønsker at deltage
en bestemt dag, og de ikke kan nogen andre dage, bliver pladseme
tildelt efter først til mølle-princippet. Der er pladser nok til at alle
skulle kunne deltage flere gange.

Tilmelding til mig på Q*liiJ?,BarrlJ[ eiler Raklev Høje 40' 4400
Kalundborg senest tondag den 1 3. september. Vagplanen sendes ud
fredag den 14. september. Tilmelding vil stadigvæk være mulig efter
at vaglplanen er lavet, hvis der er "huller". Det er også muligt at
besøge os på udgravningen selv om man ikke deltager.
David Barry

REKOGNOSCERINGSTUR
Vi fortsætter med vores serie af kystrekognosceringstue lørdag den
22. september- Afgang fra Kalundborg Museum kl. 9.00. Vi deles
om kørslen i egne biler som vi plejer. Husk vandresko, regntøj og
madpakke/drikkevarer.

eller på 5956 5660.
Tilmelding til formanden på !l-;,:-,,s
=jd.:-Di
Ingen tilmeldingsfrist.

BESØG PA HOLBÆK MUSEUM
Eftersom Kaiundborg Museum sandsynligvis skal sammenlægges
med bl.a. Holbæk Museum, og vi er startet med at grave for Holbæk
Museum, synes vi at det er oplagt at besøge museet. Det gør vi
onsdag den 10. oktober. Museumsinspeklør Niels Wickman vil være
vores guide.

kl. 11.00. Afgang kl. 11.11 - hvert
medlem køber sin egen togbillet. Altematilt kan man tilslutte sig
gruppen i Jyderup eller på Holbæk Museum ca. kl. 12.10. Vi regner
med at tage toget tilbage til Kalundborg kl. 15.40.
Vi

mødes på Kalundborg Stalion

i

starter besøget med at spise vores medbragle ftokost en af
museets lokaler mens Niels Wickman fortæller os om museet, de
mange arkæologiske undersøgelser de udfører, og deres planer for
fiemtiden, specielt om det nye arkæologiske laboratorium de er i
gang med at etablere. Derefter vil Niels vise os deres arkæologiske
udstilling. Til sidst kan vi bruge lidt tid alene på at se resten af
museet. Husk at tag jeres museumsforeningskort med.

Vi

til

formanden på
senest søndag den 7. oktober.

Tilmelding

DeuJ*it}irg:-Dl eller på 5956 5660

Da fyrsten i Hoby holdt åbent hus

- og vi var med.

En dejlig sensommerdag drog 6 medlemmer af arkæologiforeningen den
lange vej til lnlland i 2 biler.
Anledningen var, at Nationalmuseet er ved at udgrave Hoby høvdingens
hus - i samme projekt som den nye udgravning ved Tissø - "Førkristne
kultpladser".

Årets udgravning, hvor en del unge arkæologistuderende får

deres

gra.velicens, slutter ved udgangen af august, så "åbent hus" d. 29.8. var
sidste chance for at se den. De studerende har haft en interessant blog på

Museum Lolland-Falsten hjemmeside, hvor man har kunnet følge
udgravningen og dens genvordigheder.

Vi havde en aftale om at komme kl.
"åbent hus folket" ankom.

15, så

vi kurae

se på tingene, inden

Hvem kender ikke Hoby høvdingen - eller rettere sagt hans sølvbægre. 2
flotte sølvbægre, der vejer 1 kg hver og har motiver fra Homers Illiaden.
Han må have fiet dem foræret af den romerske kommandant i
Germanien, Silius, hvis navn star i buden.
Romerne havde brug for allierede. I år 9 mistede de 3 legioner (20.000
mand), som faldt baghold og blev dræbt Varus slaget i
Teutoburgerskoven. Silius blev kommandant Germanien kort efter.
Romeme opgav at flytte deres grænse fra Rhinen til Elben og prøvede at
spilie germaneme ud mod hinanden. Hoby høvdingen boede 'på
bagsiden" af romemes germanske {ender. Har romeme hentet soldater
på Lolland måske?

i

i

i

Ca. 200 m fra graven, hvor sølvbægrene og mange andre flotte sager
blev firndet i 1920, er der rester afet eller flere huse fia den tid, tiden fra
ar 0

ril

100.

.=',

'.w ts

Wikipedia gav r-nig detaljerne senere: en voldsom orkan fra øst

en stor del af Lollar-rd-Falster' Vandet steg til over 3 m
over dagligt vande. 80 memesker og tusindvis af husdyr dmknede og
4 - 500 skibe strandede. Det tænkte jeg på. da jeg nzeste morgen så
oversvømmelsente ved New Orleans på TV

ou"r*r*-åd.

Så blev der bygget diger

i stor stil. De viu færdige allerede året efter'
Karin
3t.8.2012

Besøg på middelaldergravninger i Vordingborg.

Da

6 af arkæologiforeningens medlemmer var på vej til

udgravningen på Lolland, gjorde

vi holdt i

Hoby

Vordingborg, hvor der

foregar udgravninger på slotsbanken.
Der var rundvisning (gratis) ved Gåsetamet

ki.

13.

De skal bygge et nyt museum på det gamle museums plads. Så det ganrle

er revet ned, og der er et stort hul

i

jorden med mrmester fra

en

middelalderbygning midt i.

Levn fia middelalderen må ikke røres, så muresterne skal på en eller
anden måde "indbygges" det nye museun. Pianen er, at det nye
museum skal stå færdigt Valdemarsdag (15. juni) 2013. Mon de nar det?

i

Ved indvieisen skal Dannebrog dale ned fia himlen igen - derure gang i
hændeme på en kvindelig faldskærmssoldat! Hvad mon Valdemar Sejr
ville have tænkt?
Det nye museum skal opføres i en slags rustent bølgeblik, som vi sa den
midlertidige turistinformations barak bygget i. Jeg har glemt det fine
navn.
Desuden skal voldgraven rundt om slotsbanken genetableres, og ved
gravearbejdet dukker der også spændende ting op bl.a. pilen fra en
armbrøst. Næsten intakt med træskaft. Desværre sa vi ikke nogen af
tingene.
Så vidt

jeg husker, har de {ået 160 millioner kr. til projektet fra fonde.

Vi fik genopfiisket Vordingborgs historie. Den første borg på stedet blev
bygget af Valdemm d. Store i "bagte sten" i slutningen af 1100 ta11et samtidig med, at hans fostbrødre Esbem Snare og Absalon byggede
henholdsvis Kalundborg og Københavns slot. Men måske har der

allerede ligget et trætåm tidligere. Man har

findet

spor efter en brand'

Senere byggede Valdernar Atterdag Gåsetåmet og en større befæstning'

Ringmuren rundt om borgen var 800 m med flere tåme og 2 pote'
Endnu senere kom et renæssanceslot, hvor prins Jørgen holdt til Det er
væk igen.

Neden for borgmuren lå ledingsfladen

i

en lille f ord, hvor man har

fundet rester af pælesPærringer'

Vi måtte desvæne gå, inden rundvisningen var færdig for at nå Hoby kl'
15. Men Vordingborg er bestemt et selvstændigt besøg værd - måske
nar det nye museum star

færdigt.

Karin Mørtz
SePtember 2012

REDAKTØREN TAKKER
Det gælder fØrst og fremmest besgnelsen for den store indsats i
forbiidelse med dei fine jubilæumsarrangement og ikke mindst de

dette, som giorde det til en
Jan
festlig aa. Blandt de. mange øvrige prominente gæster var Henrik
Andeisenlformand for Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
(SDA), og Niels Bødker Thomsen, redaklør af tidsskiftet Fund &
iotdi. Ni"l. Bødker Thomsen har i Fund & Fortid september 2012
skevet en lille reportage om jubilæet.

mange medlemmer og gæsters deltagelse

i

Redakløren takker desuden personJigt for den store aere' i forbindelse
med jubilæet som den første at blive udnævnt til æresmedlem af
Kalmdborg Arkæologiforening. En kæmpe stor tak for de mange
velsmagenåe gaver, hvoraf en hel del stadig venter på at vederkvæge
redaktørens jævnligt stærkt udtørrede gane og hals'

HJEMMESIDE
Kalundborg Arkæologiforening har fiet ny hjemmeside. Det var museets
gave i forbindelse med arkæologiforeningens 25 ars jubilæum i ar. Det
er museumsinspeklør Mads Findal Andreasen, der har keeret
hjemmesiden. Der er først og fremmest tale om en service til folk, der
ikke er medlemmer af arkæologiforeningen. Foreningens medlemmer vil

fortsat blive holdt orienteret

i

forbindelse med udgivelsen af

medlemsbladet, der fortsat forventes at finde sted primo januar, maj og
september. Ved akut opstaede situationer orienteres medlemmeme
desuden via e-mail, postvæsnet eller eventuelt telefon.
Hjemmesiden er dermed et supplement og på ingen måde en erstatning
for den løbende kontakt, arkæologiforeningens besq.relse bestræber sig
på at opretholde til medlemmeme' Arkæologiforeningens medlemsblad
vil ligeledes fiemover kunne findes på hjemmesiden. Her kan du
allerede finde medlemsbladet for januar 2012, maj 2012 og september
2012. Det understeges atter en gang, at er der tale om et supplement,
idet medlemsbladet fortsat fremover tilsendes mediemmeme per
poswæsen eller ordonnans. Det har bestFelsen ingen planer om at ændre
på.

Hvis der er manglende informationer, du mener kunne være ønskelige
på hjemmesiden, tager bestlrelsen det geme op.

Fund & Fortid
ARKÆOLOGI FORALLE

Fund & Fortid er medlemsblad for SAMMENSLUTNINGEN AF
DANSKE AMATØRARKÆOLOGER (SDA), og nunrmer 3 - 2012
udkom for nogle ff dage siden. Det er altid en fomøjelse at modtage
Fund & Forticl de fire gange om aret, det udkommer i 700 eksemplarer'
Bladet er flot illustreret med farvefotos af høj kvalitet, og de enkelte
artikler er skevet af såvel førende fagarkæologer som glade arrøtører
med noget på hjertet.

Sidste nummer af Fund & Fortid har givet temmelig god plads til
Kalundborg Arkæologiforening. Der er således en billedspækket
reportage på 3 sider fra vores 25 ars jubilæum skevet af Fund & Fortids
redaktør Niels Bødker Thomsen, der deltog i festlighedeme sammen
med SDA's formand Henrik Jan Andersen.
Derudover breder arkæologiforeningen sig over forsiden foruden 5 sider
inde bladet. Her er det primært redskaber og forarbejder af
kronhjortetak, der er fremlagt. Artiklen skal ses i sammenhæng med den
tid[gåre artikel på 4 sider samt forsiden om en trindøkse med hul i Fund

i

& Fortid nummer

3

-

2009.

medlem af
Kalundborg Arkæologiforenhg er
SAMMENSLUTNINGEN AI DANSKE AMATØRARKÆOLOGER
Som medlem af Kalundborg Arkæologiforening kan du derfor abonnere
på Fund & Fortid for 200 kr. om aret, hvor et arsabonnement eilers
koster 240 kr.

Hvis du ønsker at blive abonnent på Fund & Fortid, kan du læse mere
om det på Frmd & Fortids hjemmeside eller SDA's hjemmeside Er du
ikke på intemettet, hjælper din gamle redaktør geme.

FOREDR4.G
Men nu
Der har været langl mellem foredragene i museumsforeningen'
geme
skulle
begmder det at G noget. Der er flere foredrag i vente, som
til folk med arkæologiske interesser, sa du kan roligt sætte
programmet'
nogle datoer af. Der tages forbehold for ændringer i

ffill"t"

største
to. 25. oktober: "Københavns Metroudgravning - Danmarks
udgravning"
v. museumsinspektør og projektleder på metrocityring-ud gravningeme
Lene Høst Madsen, Københavns Museum'

to. 15. november: "Renæssancens landsknægte i Kalundborg"
v. dr.phil. Hans Henrik APPel, ODM'

Slot"

to. 6. december: "Etableringen afvoldgraven v' Vordingborg
Museeme
v. forskningschef, museumsinspeli'1ør Dorthe Wille Jørgensen'
i Vordingborg.
Foredragene holdes i museets foredragssal torsdage

kl'

19'30

-

ca' 21 30'

lidt mere løst'
Programmet for foredragene i foraret 2013 er i øjeblikket
men foreløbig ser det ud som følger:
Jamrar: "FYrstegraven ved HobY"
v. arkæolog Susanne Klingenberg, Kulturstlrelsen'

Februar: "Gud

ville det - korstog aflad og korstogsideologi"

v. ph.d. iddhistoriker Ane L. Bysted, Aarhus Universitet'
Marts: o'Bronzealderen på Kalundborgegnen"
v. museumsinspektør Flemming Kaul, Nationalmuseet'

April: "Korstog i Baltikum"
v. tektor dr.phil. Kurt Villads Jensen, Syddansk Universiet'

Odense'

JULEFROKOST
Lørdag d. 24. november
Tilmelding til David senest d. 16. november.

Kl. 14.00 afgang fra museet til naturtur.
Kl. 17.00 julefrokost i museets foredragssal.
For at alle kan føle sig rygge, gør vi nøjaglig, som vi plejer.
Traditionen tro begiver de hardføre sig kl. 14.00 ud på en
overlevelsestur

til

i den nærmeste vilde
fra de tidligere ar har vist, at

en eller anden destination

omegn. Erfaringeme

overlevelsesprocenten i forbindelse med disse ture er temmelig høj.

Julefrokosten starter kl. 17.00, hvor de øvrige slutter sig til de
overlevende. Maden far vi leveret ude fra, og vi satser atter i år på et
prisniveau i omegnen af k. 150. Ø1og vand kan som sædvanlig købes

til favorable priser.

Vi

afholder traditionen tro et pakkespil. Medbring
med et spændende eller morsomt indhold.

til

dette en pakke

Tilmelding til David Barry senest d. 16. november
david(Obarr.v.dk
59 56 56 60
40 82 80 24

Man har vidst i over 10 ar, at der var en bebyggelse, såjorden blev købt
fii for dlrkning - og for øvrigt har den næsten aldrig været pløjet, hørte
vi. Vi frk en V.I.P. rundvisning af Josefure Franck Bican, som vi kender
fia Tissø udgravningeme. Huset - eller husene - ligger på et "lollandsk
bjerg", mindst 2,5 m over det omgivende terræn! Det ligger nord/syd i
modsætning til de fleste andre huse, man kender fra oldtiden.

Vi

så 2 kværnslen, spor efter ildsted, lergulve og velvoksne stolpehuller

i

stort antåI.

2 studerende var ved at udgtave en brønd, foret med tilspidsede træstave
med hugspor. Det "vælter op af jorden" med keramik og dlreknogler.
"Søndags keramik" kaldte Josefine det. Datidens Mågestel. Og de må
have spist godt på den fine keramik at dømme efter de mange store og
velbevarede dyreknogler. Ifølge "Danmarks Oldtid" fik finsten endda 2
store skinker med i graven!

En af de studerende viste os bagefter en næbfibula (fra yngre germansk
jemalder ca. 550-750 e.Kr. Red.) af bronze, der er fundet på stedet. De
andre fine fund er allerede bragt til Lolland Falsters Museum.
Da

vi

sluttede rundvisningen ved 16 tiden, myldrede det med biler og
- i mine øjne - ret øde vej på det sydlige Lolland. De

meruresker på den

var kommet til "åbent hus".

(3 uger tidligere var der 350 mennesker

til

"åbent hus".)

På hjemvejen standsede vi ved Hoby høvdingens grav et par 100 m fra
udgravningen. Der er en mindesten og - godt for os - bord og stole.
Der spiste vi vores forsinkede frokost kl. 16.30 og tømte
termokandeme. Vi havde indtil da opretholdt livet ved hjælp af vand,
fiugt og Leifs medbragte kanelsnegle.

Endnu

et stop til blev det på hjemvejen ved en mindesten for

Stormfloden

i

1

872 og den efterfølgende tørlægning af Rødby fiord.
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