KALUNDBORG ARKÆOLOGI FORENING
30. årgang nr. 3, september 2017

FORMANDENS ORIENTERING
Sommerens aktiviteter er vel overstået. Foreningen fyldte 30 år, et
jubilæum vi fejrede i stilhed uden en udstilling. I stedet holdt vi en
vellykket havefest i museets have! Desværre var der ikke så stor
tilslutning til vores to udflugter – den første til Samsø og den næste til
Vikingeudstillingen på Danmarks Borgcenter.
Tak til alle der deltog aktivt ved vores forskellige børneaktiviteter –
”Bliv juniorarkæolog for en dag” i sommerferien og aktiviteterne
under dronningens besøg, Korstogsfestivalen og detektingaktiviteten
på Bildsø Strand i forbindelse med et motionsløb.
Der har været lidt udgravning i løbet af sommeren, og der kommer
mere i løbet af efteråret ved Ny Vesthavn. Vi har nu etableret kontakt
til Kroppedal Museum og har deltaget i en af deres udgravninger i
Taastrup. Hvis I ikke får e-mails fra Jens Nielsen om udgravninger, er
I endnu ikke med på det fælles udgravningshold. Hvis I vil med på
holdet, bedes I kontakte Jens.
I løbet af efteråret holder vi to studieaftener hvor man kan se og høre
om nye detektorfund fra Tissø og om de første danske mønter.
I oktober deltager vi i SDA’s Sjællandstræf, hvor der er spændende
nyt om middelalderborge og metaldetekting.
Kommende aktiviteter (*læs mere inde i bladet):
11. september: Omvisning i Sankt Bendts Kirke i Ringsted
19.-20. september: Udgravning ved Taastrup
4. oktober: Museumsforeningsforedrag: Pirater i Esbern Snares tid
7.-8. oktober: Tissø Vikingemarked
8. oktober: SDA’s Sjællandstræf*
18. oktober: Fremvisning og foredrag – Nye detektorfund fra Tissø*
14. november: Fremvisning og foredrag – De første danske mønter*
25. november: Julefrokost*
David Barry
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Fremvisning og foredrag

Nye detektorfund fra Tissø
v/Flemming Nielsen
Onsdag den 18. oktober kl. 19.00 på museet
Se og hør seneste nyt fra Tissø. Flemming Nielsen tager en del nye
fund med, og der vil være god tid til at undersøge og diskutere dem. I
sit oplæg til aftenen skriver Flemming:
”Efter en lang og omstændelig proces faldt jordhandlen og mageskiftet endelig på plads d. 18. februar i år, hvor Nationalmuseet,
Kalundborg Kommune og lodsejerne samledes på Fugledegård til en
lille højtidelig underskrift af de formelle papirer. Derefter var vi rundt
og kigge på de nytilkøbte jorder ved Bulbrogård, Kalmergården og
Fugledegård. Som findere af lokaliteterne ved Bulbrogård og Fugledegård fik René Klint og jeg lov til at afsøge arealerne på de
nytilkøbte lokaliteter – det glædede vi os meget til.

Den store forgyldte genstand er foreløbig identificeret til at være en agrafknap fra
yngre germansk jernalder.
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Det var nu afdøde professor Lars Jørgensens fortjeneste at processen i
det hele taget var blevet iværksat, og det ville have glædet Lars
utroligt meget at have været med. Lars var i vore tanker da vi iværksatte søgningen, som alt i alt forløb over et par ugers tid i foråret.
Detektorsøgningen ved Kalmergården gav nogle rigtigt spændende og
lidt utraditionelle fund, som jeg fremviser og fortæller lidt om”.

Det lille mandsansigt stammer ifølge en af Nationalmuseets medarbejdere fra en
såkaldt rygknapfibel.

Tilmelding nødvendig: På grund af pladsproblemer der skyldes at
foredragssalen er i brug af arkæologerne, bedes I tilmelde jer til
formanden på e-mail david@barry.dk senest den 16. oktober. Der
serveres kaffe og kage.
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Fremvisning og foredrag

De første danske mønter
v/Erik Dannenberg
Tirsdag den 14. november kl. 19.00 på museet
Se og hør om de første danske mønter og få en oversigt over dansk
mønthistorik. Erik Dannenberg medbringer en del af sin omfattende
møntsamling af bl.a. sceattas, Hedeby-mønter og vikingemønter, og
der vil være god tid til at undersøge og diskutere dem. Samlingen forsøger at dække de væsentligste aspekter af den danske mønthistorik.
Ikke alle de mønter der findes i Danmark, er slået i Danmark, men er
tilgået udefra. De første mønter der optræder i Danmark, er de
romerske denarer, formentlig hjembragt af germanske lejesoldater i
romersk sold. Især i vikingetiden var møntindstrømningen udefra stor.
En omfattende handel med araberne via de russiske floder hjembragte
en stor mængde af de karakteristiske store sølvmønter: de såkaldte
dirhemer. Vikingernes togter mod England og Frankrig hjembragte
især fra England store mængder sølvmønter.
Dansk mønt blev indledende slået i Ribe omkring 720 (sceattas) og i
Hedeby fra omkring 870 (brakteater) til brug for handlen på de store
markedspladser her.

Wodan-monster sceatta fra 700-tallet fundet af Peter Seneca ved Melbygården.
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Hedeby-mønt fra ca. 825.

Den egentlige danske møntslagning blev sat i gang af Knud den Store
efter engelsk forbillede. Kongen hentede simpelthen engelske møntmestre til Danmark, hvor de især i Lund slog mønt i større mængder.

Knud den Store-penning fra
London fundet af Henrik Jensen
ved Melby.

Som det vil fremgå af foredraget, forgrener dansk mønthistorik sig
gennem tiden til Norge, Sverige, Estland, Nordtyskland, SlesvigHolsten, Dansk Ostindien (Trankebar) og Dansk Vestindien (De
Vestindiske Øer).
Tilmelding nødvendig: På grund af pladsproblemer der skyldes at
foredragssalen er i brug af arkæologerne, bedes I tilmelde jer til
formanden på e-mail david@barry.dk senest den 12. november. Der
serveres kaffe og kage.
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FUND FRA UBBY
En fortælling af Gunnar Jørgensen.
Gården ”Østergaard”, matr.nr. 8 i Ubby, er, som det fremgår af
navnet, den gård, der ligger længst mod øst i den store landsby Ubby
med oprindelig 25 gårde. Gårdens sidste ejere var Ellen og Anders
Thomsen, indtil den blev købt af Hvidebæk Kommune til udstykning.
På gårdens marker er der arkæologiske levn fra både stenalder,
bronzealder, jernalder og middelalder. I dag dækker et nyt boligområde noget af arealet. Forud for denne byudvidelse var der udarbejdet en lokalplan, og i 2003 blev der foretaget prøvegravning af
Kalundborg Museum med efterfølgende beretning ved Jens Nielsen.
Prøvegravningen efterfulgtes i 2004 af en egentlig udgravning på den
del af arealet, hvor der i dag er boliger. Resultatet af dette arbejde er
grundigt beskrevet i en rapport af Josefine Franck Bican.
Da jeg i slutningen af 1960’erne begyndte at rekognoscere regelmæssigt på Østergaard, var det hovedsageligt redskaber af flint, der
kunne findes stort set overalt på matriklen, uden nogle egentlige
koncentrationer. Der blev nok pløjet lidt dybere end tidligere, hvilket
medførte, at jeg også fandt meget keramik. Mange af randskårene
pegede i retning af jernalder. Særligt et sted var der en stor koncentration af lerkarskår, og jeg kunne godt tænke mig at få undersøgt,
hvilken tidsperiode de var fra, og samtidig få henledt opmærksomheden på dette spændende område.
Kalundborg Museum havde på daværende tidspunkt endnu ikke
nogen arkæolog ansat, så hvad gør man? Det var så heldigt, at
Nationalmuseet i sommeren 1973 foretog en udgravning af en gravhøj i skoven på ”Lindebjerg” nord for Ubberup, så jeg tog en pose
med lerkarskårene fra ovennævnte område på Østergaard med til
Ubberup for at vise arkæologerne det. De syntes skårene så
interessante ud og tog dem med til nærmere undersøgelse på
Nationalmuseet.
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Her følger museets vurdering af skårene:
Ad 593/73:
Vedr. skårmaterialet fra Troldbjerg.
Skårmaterialet er efter endt konservering gennemgået af samtlige
afdelingens inspektører samt Tage E. Christiansen, Ulla Lund
Hansen, S. E. Albrethsen, C. J. Becker m. fl. Der har i almindelighed
været stor usikkerhed om lerkarskårenes datering, der dog snarest må
henføres til tidlig Før romersk Jernalder (C. J. Becker: Periode 1
eller 2.)
Det er aftalt, at en mindre prøvegravning på stedet (3-4 dage)
foretages af Per Poulsen i slutningen af oktober måned. David Liversage eller Per Poulsen aftaler det fornødne med ejeren.
NM1.09/10/1973
Mogens Ørsnes
Denne mindre prøvegravning blev påbegyndt mandag den 29. oktober
1973 og afsluttedes fredag den 2. november. Per Poulsen fra
Nationalmuseet, der stod for denne prøvegravning, boede i disse dage
hos Hanna og mig og vores tre døtre. Det blev begyndelsen på et
langt venskab mellem Per, hans ægtefælle Agnetha og os.
Prøvegravningen konstaterede, at der var spor af to bosættelsesperioder, hvor den første antageligt tilhører neolitikum (ca. 3.9001.700 f.Kr.) og den anden førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.-1 e.Kr.).
Da gravningens resultat ud fra et arkæologisk synspunkt ikke kunne
siges at være tilfredsstillende, blev der foreslået en yderligere undersøgelse af pladsen.
Dette resulterede i en mindre udgravning den følgende sommer, hvor
arbejdet blev påbegyndt mandag den 17. juni 1974 og afsluttet lørdag
den 5. juli.
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Uddrag af rapport:
494/74 To mindre felter på 4 x 6 og 1,5 x 2 m. blev undersøgt, og i det
største felt lå lerkarskår og mindre sten spredt over hele fladen.
Skårene er alle bedømt til at være førromersk jernalder og omfatter
569 fund.
På marken ligger disse undersøgelser i den sydlige kant af en større
plan forhøjning i terrænet, og denne er på flere sider omgivet af
moser og lavtliggende arealer. På den sydlige del af arealet mellem to
lavninger observerede jeg i 1974 og 75, at der i afgrøden på marken
var en tydelig markering af et gravet grøfteforløb, der forbandt de to
lavninger.

Kornmarken set mod nord med en mørk aftegning midt på billedet. I baggrunden til
venstre ses Ubby Mølle og til højre Lundhøj på 45 meter. Foto: Gunnar Jørgensen,
juni 1975.

Jeg aftalte med en pilot på Kaldred flyveplads og Alfred Petersen,
fotograf ved Kalundborg Folkeblad, om at overflyve området og tage
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nogle luftfotos. Det gjorde vi den 3. juli 1975 kl. 20.00, og det kom
der nogle gode billeder ud af, som meget tydeligt viste et dobbelt
grøftesystem mellem de to lavninger.

Det dobbelte grøftesystem ses tydeligt på dette luftfoto med den nyligt anlagte
Industrivejs udmunding i Hovedgaden i baggrunden. Foto: Alfred (Alf) Petersen, d.
3. juli 1975.

Per Poulsen fra Nationalmuseet og jeg besluttede, at vi ville
undersøge det nærmere. Med hjælp fra entreprenør Erik Pedersen går
vi i efteråret 1977 i gang. Erik graver med maskine muldlaget af,
hvorefter Per og jeg med skovl graver videre ned i undergrundsleret,
og her ses i profilen tydeligt de to parallelt løbende grøfter, som har
forbundet lavningerne. Der blev gravet gennem grøftesystemet to
steder, og en nivellering viste, at bunden af grøfterne forløb
fuldstændig vandret mellem lavningerne. Dette kunne betyde, at
grøfterne måske er lavet i forbindelse med en eller anden form for
forsvarsanlæg. Det har ikke været muligt at datere dem.
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Dette er den østligste af de to gennemgravninger, vi foretog af det grøftesystem,
som er påvist på de foregående siders billeder. De to parallelle grøfter ses tydeligt i
bunden af udgravningen til højre for landmålerstokken. Foto: Gunnar Jørgensen,
oktober 1977.

Ved fjernelse af muldlaget i den udgravning, der er vist på billedet,
falder der sammen med muldjorden en bronzeøkse ud af gravemaskinens skovl, da Erik tømmer denne. Tilfældigt står jeg og ser
dette ske og får fjernet øksen, inden den bliver dækket af den næste
skovlfuld jord. Se øksen på næste billede.

Denne økse er en 16 cm lang pålstav uden dekorationer fra slutningen af ældre
bronzealder (ca. 700-500 f.Kr.). Foto: Jens Nielsen.
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I årene herefter holdt metaldetektorerne for alvor deres indtog i
landet. Jeg tænkte, at sådan en måtte jeg også eje, så jeg købte en i
1981. Den kostede 3.463 kr., og jeg har den endnu. Det var nu nok
bronzeøksen, som faldt ud af skovlen på rendegraveren, der
ansporede mig til købet, men det blev aldrig min store interesse at
bruge den.
Det skulle dog føre til endnu et fund af en bronzeøkse på Østergaards
jord, nemlig en celt, der dog ikke var helt intakt. Denne fandt jeg på
kanten af et moseområde i den nordøstlige del af Østergaards jord.
Her er der i dag plantet skov.

Celt fra yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.). Bevaret længde 7 cm. Det yderste
af døllen er beskadiget. Foto: Jens Nielsen.

Senere er der netop i forbindelse med skovplantning ikke så langt fra
dette sted fundet endnu en bronzeøkse. Dette er en såkaldt randlisteøkse. Så i alt tre bronzeøkser med en indbyrdes afstand på ca. 200 m
er det indtil nu blevet til på Østergårds jord.
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Randlisteøkse fra dolktid/ældre bronzealder (ca. 2.300-1.100 f.Kr.), 15 cm lang.
Foto: Jens Nielsen.

Af andre fund ved Ubby med relation til bronzealderen kan nævnes
en lille bronzekniv, hvor der stadig sidder lidt beg på kniven, der hvor
skæftet har siddet. Det var i forbindelse med etableringen af endnu en
ferskvandsledning fra Tissø til Kalundborg i 1998, hvor ledningen på
ca. 1 kilometer af denne strækning ligger på vores jord. Kalundborg
Museum stod for forundersøgelsen og havde i den forbindelse
foretaget en mindre prøvegravning. Jeg gik senere en tur med min
detektor på arealet og fandt da denne lille kniv/ragekniv.

Kniv/ragekniv fra yngre bronzealder (ca. 1.100-500 f.Kr.). Foto: Gunnar Jørgensen.
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I bronzealderen blev der også brugt redskaber af flint, blandt andet
knive lavet af grove kraftige flækker. Sådan nogle kom frem i
forbindelse med pløjning vest for vores ejendom, hvor jeg må have
berørt en grube med ploven.

Den store flækkesegl er 12 cm lang. Yngre bronzealder per. V/VI (ca. 700-500
f.Kr). Foto: Jens Nielsen.

Et andet redskab af flint fra ældre bronzealder har jeg fundet nordøst
for Østergårds mose på ”Møllehøjgårds” jord. Det er et 10 cm langt
blad af en miniaturedolk, hvor skæftet mangler.
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Tv. Miniaturedolken. Th. Miniaturen lagt oven på en nedskaleret tegning af en
flintdolk type VIb fra ældre bronzealder (ca.1.700-1.100 f.Kr.). Tegning efter Peter
Vang Petersen: Flint fra Danmarks oldtid. Foto: Jens Nielsen.

Et nyt fund af bronze har Martin Jensen, Ubby, gjort med sin detektor
i foråret 2016 på et areal syd for Hvidebækskolens sportsplads
tilhørende Lars Hansen. Det er en del af en pålstav, der af fagkundskaben betegnes som værende af en meget sjælden type.
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Pålstav fra ældre bronzealder (1.700-1.100 f.Kr.) fundet i nærheden af Hvidebækskolen. Foto: Museum Vestsjælland.

Endnu et spændende fund fra bronzealderen har i 2017 ved
detektorafsøgning på Østergaard set dagens lys. Det er Jan Musiat fra
Gørlev, som her har fundet flere genstande af blandt andet sølv og
bronze. En ting, der skal nævnes her, er en lille døllemejsel af bronze,
der har en længde på 5,3 cm.

Døllemejsel fra yngre bronzealder (ca. 1.100-500 f.Kr.). Foto: Jens Nielsen.

Denne døllemejsel er fundet på den vestlige rand af moseområdet.
Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt, at de her nævnte genstande fra Østergaard er fundet i eller ved vådområderne.
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Der kan yderligere nævnes en tyknakket økse af Bundsø-typen, en
fladehugget segl med høj hvælvet ryg, en fladehugget segl af et
afslag, et dolkblad, hvoraf ca. en fjerdedel mangler, samt en
spidsnakket delvis slebet flintmejsel.
Er alle disse genstande fra henholdsvis stenalder og bronzealder
tilfældigt tabte redskaber, eller er der en dybere mening med, at de
findes og bliver fundet i eller ved dette moseområde på Østergård?
Er der her tale om en tusindårig offertradition hos de mennesker, der
her gennem generationer har levet og været bosat på det
højereliggende areal omgivet af disse vådområder? Gav det for dem
mening at anbringe ting, de holdt af, et sted i naturen enten i
forventning om noget – eller som tak? Vi ved det ikke, men
mennesker har gennem alle tider måttet forholde sig til ting, de ikke
følte sig som herre over. Det kunne være naturens luner eller
voldsomme kræfter, sygdom og død, ja frygten for noget
udefrakommende, man ikke havde magt til at ændre.

Diverse flintredskaber. Økse, mejsel, dolkblad og to fladehuggede segle. Foto: Jens
Nielsen.
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Udgravning for Kroppedal Museum
Kroppedal Museum er i gang med at undersøge en stor boplads fra
yngre romersk jernalder i Taastrup. Udgravningen har indtil videre
afsløret spor fra to store, velbyggede huse fra jernalder, samt en
række mindre bygninger. Det største hus har målt imponerende 36 m i
længden og 6 m i bredden, hvilket tyder på at beboerne har været en
velstillet bondefamilie. Derudover har de fundet to store palisader
samt nogle anlæg fra bondestenalder.
Arkæologiforeningen er altid på udkig efter interessante udgravninger
som vi kan deltage i. Da der ikke altid er noget at lave for Museum
Vestsjælland, og da Nationalmuseet ikke har planer om flere undersøgelser ved Tissø for tiden, retter vi blikket uden for MVE's
ansvarsområde. Jeg kontaktede derfor udgravningslederen, Lotte
Reedtz Sparrevohn, fra Kroppedal Museum for at høre om de havde
brug for assistance. Det viste sig at museet får hjælp fra amatørarkæologer fra Tværpilen, men at de sagtens kunne bruge mere hjælp.

Jørgen Jensen, Jens Nielsen, Gunnar Jørgensen og Margit Jørgensen i gang med
udgravning af felter i et formodet udsmidslag fra jættestuetid ved Taastrup.
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Efter først at have sikret mig at Tværpilen ikke havde noget imod at
vi gravede i ”deres” område, blev der arrangeret en "prøvedag" hvor
Jens Nielsen, Gunnar Jørgensen, Margit Jørgensen, Jørgen Jensen og
undertegnede deltog i udgravningen.
Vi blevet bedt om at undersøge et formodet udsmidslag hvori der var
blevet fundet keramik fra Klintebakkefasen, dvs. begyndelsen af
jættestuetid ca. 3200 f.Kr. Vi nåede at udgrave 14 kvadratmeter,
hvoraf de 10 var fundtomme. Derved fik vi dog konstateret at
udsmidslaget ikke rakte så langt som arkæologerne i første omgang
havde formodet, og at der ikke behøvedes at bruge mere tid på det. Vi
fandt dog flere mulige stolpehuller der ikke var synlige på overfladen.

De 14 udgravede kvadrater, hvoraf de nærmeste 10 var fundtomme. Fortsat udgravning vil således koncentrere sig om de 4 fundrige kvadrater.

Udgravningslederen ytrede tilfredshed med vores indsats, og vi er
velkomne til at deltage en anden gang.
Foreløbig planlægger vi at grave i Taastrup igen den 19. og/eller den
20. september. Hvis der er nogen der vil deltage, bedes I kontakte
formanden på e-mail david@barry.dk senest den 17. september.
David Barry
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Sjældne detektorfund fra vikingetid
Matricer og patricer med blomster- eller rosetmotiv
En relativt sjælden men måske overset fundgruppe på jernalder- og
vikingetidsdetektorpladser er bronzematricer og -patricer til produktion af små pyntenitter og/eller presblik med blomster- eller rosetmotiver. Pyntenitter og presblik med sådanne motiver er også meget
sjældne, nok fordi nitterne er så små. At disse små matricer og patricer nemt kan forveksles med moderne affald eller regnes for uinteressante, er måske en af forklaringerne på at der er rapporteret så få
fund. Af de ca. 25.000 fund lagt på detecting.dk i perioden 2009-2015
er der ikke en eneste sådan matrice, patrice eller pyntenitte.
I Danmark kendes der tilsyneladende mindre end 10 fund af denne
type, hvoraf jeg har fundet en ved Melbygård, hvor der er hustomter
fra vikingetid, og Lis Therkelsen har fundet en ved Kærby. Matricen
fra Melbygård er 20 x 10 mm og har to motiver, der hver består af en
central grube på 3 mm i diameter omgivet af 18 gruber på 0,8 mm.
Matricen fra Kærby er meget større og består af en central grube på 9
mm i diameter omgivet af ca. 25 gruber på ca. 1 mm. Ved Tissø er
der fundet en tilsvarende patrice, hvor den centrale forhøjning på 9
mm i diameter er omgivet af ca. 25 forhøjninger på ca. 1 mm.

Tv. Matrice fra Melbygård med to motiver
Ø. th. Matrice fra Kærby
N. th. Patrice fra Tissø. Foto: Josefine Bican.
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Der kendes to lignende matricer fra Lejre og to fra andre steder, og
jeg har hørt at der er fundet et par til i Danmark. Derudover er der
fundet nogle af disse matricer ved Hedeby (se billedet side 22).

Fire tilsvarende matricer, hvoraf de to øverste er fra Lejre.

Nøjagtigt hvad disse matricer og patricer er brugt til, og hvordan de er
brugt, er usikkert. Da der er fundet små pyntenitter med tilsvarende
motiver, er det antydet at de bl.a. kan have været brugt til produktion
af pyntnitter, hvor hovedet er lavet af eller beklædt med f.eks. tin,
sølv eller guld, ligesom dem vist nedenfor.

Vikingtidspyntenitter fra Birka (tv.) og Hedeby (th.).

Matricerne kan have været brugt til at udhamre nittehovedbeklædninger i f.eks. sølv eller tin til at beklæde nitter af bronze eller jern
ved at bruge presblikteknik. Ligeledes kan de have været brugt til at
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ornamentere andet som vi ikke kender til, da det ikke har overlevet.
Man kan også have lavet nittehoveder ved at banke et rør af tin eller
sølv ned i matricerne i stedet for kun at bruge matricerne til at lave
nittehovedbeklædninger.
I Hedeby er der fundet støbeforme beregnet til at placere matricerne i
således at man f.eks. kunne støbe tre pyntenitter med blomster- eller
rosetmotiver samtidig i tin eller sølv. Det er også muligt at man kunne
placere en nitteakse af jern eller bronze i bunden af hver indhældningskanal, således at kun nittens hoved blev støbt af tin eller sølv.
Hvis motivet i matricen ikke er centreret i forhold til indhældningskanalen, vil nitteaksen sidde skævt i forhold til hovedet, således som
det er tilfældet ved en af de to pyntenitter fra Hedeby (se s. 21).
Indtil der er fundet mange flere matricer, patricer og pyntenitter med
blomster- eller rosetmotiver, vil det derfor forblive vanskeligt at fortolke hvad disse interessante fund blev brugt til, og hvordan de blev
brugt. Det vil derfor være gavnligt hvis alle der går med detektor, vil
være opmærksom på disse tre fundtyper.

Pyntenitter, matrice og støbeform fra Hedeby (passer ikke sammen, men illustrerer
ideen).

David Barry
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SDA’S SJÆLLANDSTRÆF
Søndag den 8. oktober

Spændende nyt om middelalderborge og metaldetekting
Program
09.30 -10.00:
10.00 -10.10:
10.10 -11.10:
11.15 -12.10:

12.10 -13.30:
13.30 -14.30:

14.30 - 15.00:
15.00 - 16.00:
16.00:

Ankomst, morgenkaffe m/brød
Velkomst
Nils Engberg, Nationalmuseet:
En overraskende ny fortælling om Samsøs fem borge
Casper Marienlund, Museum Sønderjylland:
Konstruktion af sumpborges fundamenter i vådområder i 1300-tallet med udgangspunkt i jyske
borge
Middagspause. Den medbragte mad kan nydes i
skolens kantine. Drikkevarer kan købes
Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer:
Er metaldetektoren Fandens værktøj – eller er det
Guds gave til arkæologien?
Kaffepause
Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen – fortsat
Afslutning

Træffet holdes på Osted Fri- og Efterskole, 10 km sydvest for
Roskilde. Adressen er Assendløsevej 1, 4320 Lejre.
Tilmelding: Deltagergebyret er kr. 150, hvilket inkluderer morgenkaffe m/brød og eftermiddagskaffe med kage. Tilmelding senest den
1. oktober 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 Osted i egne biler og deles om kørsel som vi plejer. Jeg
vil lave et forslag til samkørsel når jeg har fået tilmeldingerne.
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JULEFROKOST
Lørdag d. 25. 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. 21.
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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