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FORMANDSBERETNING
For få år siden havde jeg ikke troet, at vi i Slagelse nogensinde
ville få en interessegruppe inden for arkæologi.
Det er derfor med en ekstra stor glæde, at jeg nu vil gøre status
over Slaglosia 2 første år i dette skrift, som samtidig er for
eningens første egentlige publikation.
Jeg vil forsøge at opsamle de begivenheder, vores forening har væ
ret involveret i gennem vores spæde start.
Den første opgave, vi skulle klare på egen hånd, var at få noget
ud af en dynge pottesskår mellem Smedegade og Gørtlergade i haven
bag malermester Friis' ejendom.
Kun få måneder gammel måtte Slaglosias medlemmer kaste sig ud i
det.
Selv om gravefolkene dårligt nok kendte hinanden fik vi en
uforglemmelig lørdag-søndag ud af det og 46 stk. papkasser fyldt
med 5.217 potteskår fra det pottemagerværksted, der i 1880 til
1886 har henkastet affald og fejlbrændinger i 4 gruber, som lå
der, hvor vi undresøgte. De nederste fundamentsrester fra en tid
ligere keramikovn stødte vi også på. At der også meget tidligere
har været mennesker på færde her, røbede en del middelalderkeramik
i jorden og en del flinteafslag fra fremstillinger af stenredska
ber fra stenalderen.
Slaglosias medlemmer har også været involveret i markvandringer
omkring de mange spændende lokaliteter ved Boeslunde og vil også
være det i nogen tid fremover.
På den nye motorvej fra skovse til ringsted var foreningen også
stærkt involveret.
Da vi i februar måned startede med de første
markvandringer i silende regn var det svært at forestille sig,
hvad der lå gemt under overfladen. Det lykkedes dog i hele motor
vejssporets længde at opsamle så mange oldsager eller dele deraf,
at vi kunne give et billede af, hvor der var mulighed for, at der
var gevinst.
Medlemmer fra Slaglosia, der var tålmodige og nysgerrige nok til
at gå fagarkæologerne til hånde i hele udgravningsfasen fik mulig
hed for at lære en hel del.
Der har i det hele taget været så mange steder, hvor der har været
brug for fagkundskaben inden for arkæologien. Da aktivitetsniveaet
er så højt, og de mest udfarende i foreningen stort set er ude i
marken, så tit fritiden tillader det, har det været svært for be
styrelsen at få en egentlig uddannelse i gang.
Der er i skrivende stund dog planlagt et grave- og tegneinstruk
tionskursus i april-maj måned. Efter dette kursus skulle deltager
ne så være i stand til at se, om de enkelte jordlag i et hul, ef
terladt af en gravemaskine, er noget, der skal ses nærmere på.
Slaglosias medlemstal på omkring 50 er lidt over det, der er gen
nemsnittet i andre foreningers opland. Jeg mener dog selv, at vi
med et arkæologisk museum i byen vil have det dobbelte.
Med den udvikling, der er i byens periferi, vil der fortsat være
brug for at foreningens medlemmer holder øje med gravemaskinernes
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Saglosia på Hotorvejen .
Medlemmer fra Slagelse Amatørarkæologiske Forening fik en enestående lejlig
hed til at studere arkæologer på nært hold , da Sorø Amts Arkæologiske Afde
ling , under ledelse af museumsinspektør Henning Nielsen og med magister Lars
Buus Eriksen som udgravningsleder , foretog udgravninger på motorvejsstræknin
gen fra Skovse til Ottestrup fra d. 5. februar til d. 4. maj 1990 .
Slaglosia deltog i de indledende markrekognosceringer på den af landmålere
med pæle markerede motorvej , og afsøgningerne resulterede i fund af bl. a.
flintafslag , skive - og flækkeskrabere samt et øksefragment .
Den største fundtæthed blev registreret på de højtliggende bakkedrag øst for
Ottestrup Skole , hvilket indicerede , at der her var gode chancer for at fin
de spor af fortidig bebyggelse , hvad de senere udgravninger faktisk bekræf
tede.
Efter at Lars B. Eriksen havde indtegnet fundstederne på kortet , lod han ud
fra sin kunnen og erfaring i at aflæse landskaber gravkoen lave søgegrøfter
på formodede fundpladser udpeget af ham selv . Det viste sig , at hans sikre
blik for landskabsaflæsning gav fuldtræffere .
Under nøje arkæologovervågning blev det øverste muldlag præcist og forsigtigt
fjernet for at nå ned til undergrundens overflade uden at beskadige denne .
Det er i dette lag , at søgningen bliver interessant , fordi anlægsspor som
f.eks. stolpehullers kulturlag i kraft af form og farve er skarpt aftegnet i
undergrundens overflade , hvis det vel at mærke ikke er blevet forstyrret el
ler ødelagt af nutidig menneskelig aktivitet - i form af dybdepløjning og byg
geri . Kulturlag er bevis på menneskelig aktivitet .
Efter at have gravet adskillige søgegrøfter kom det vel selv for en dygtig
arkæolog vanskelige valg om , hvor det egentlige udgravningsfelt skulle læg
ges . Recepten på et pletskud lød måske på en kombination af faglig viden ,
stor erfaring samt en god portion held .
Valget blev truffet , og gravkoen foretog som ovenfor beskrevet den totale
udgravning af felterne , hvoraf den største blev på 4000 m.
I et par af felterne blev der fundet ildsteder eller bålpladser og spredte,
men tilfældigt placerede stolpehuller , som ikke tydeligt viste husenes grund
rids , hvorimod 4 sæt tagbærende stolpehuller i et andet felt klart stammede
fra et hus af jernaldertypen . Disse 3 jernalderbopladser har måske været be
boet i 20 - 30 år , hvorefter jernalderfolket er flyttet til et andet sted ,
fordi jorden er blevet udpint .
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ARKÆOLOGI OG FJERNVARME I SLAGELSE
Af Henning Nielsen.
I disse år lægges der fjernvarmeledninger i jorden mange steder i
det
centrale
Slagelse.
Det
giver
Slagelses
beboere
og
forretningsdrivende god og billig varme, og det er godt. Arbejdet
med fjernvarmeledningerne har imidlertid den bivirkning,
at
tusindvis af kubikmeter at Slagelses undergrund graves op og køres
bort som fyIdjord ved andre anlægsprojekter. Dermed forsvinder
samtidig en mængde oplysninger om byens ældste historie, som
gemmer sig i jordlagene i form af aflejringsforhold, rester af
anlæg og oldsager.
Sorø Amts Museum har det arkæologiske ansvar for Slagelse kommune,
og prøver via sin arkæologiske afdeling at redde så mange
oplysninger som muligt til gavn for fremtidig historieskrivning.
Takket været et forbilleligt samarbejde med kommunens tekniske
forvaltning og i særdeleshed med el- og varmeværket er det i stor
udstrækning lykkedes for museet at holde trit med gravearbejderne.
Museet prøver via en systematisk gennemgang af lokalplaner og an
dre anlægsplaner at holde øje med aktiviteterne i den indre by. På
den måde er det lykkedes allerede i de indledende faser af arbej
det at udpege de områder, som må anses for at være særlig givtige,
før rendegraveren sætter sin klo i jorden. Når arbejdet går i
gang, står der en hidkaldt arkæolog parat til at følge opgravnin
gen, så længe, der må forventes at komme noget af interesse.
Der
holdes øje med, hvad maskinen graver op, f.eks. om der kommer sten
eller træstykker. En af de lodrette sider i grøften renses af, og
lagene opmåles som dokumentation af aflejringsforholdene og til
brug for eventuelle fremtidige undersøgelser i nærheden. Oldsager
der sidder tilbage i lagene i disse profiler er særlig værdifulde,
navnlig lerkarskår, fordi de kan være med til at bestemme aflejringernes aIder.
En ulempe ved grøfterne er det, at de ofte kun er godt en meter
dybe,
og det er som regel ikke nok til at komme ned i de ældste
lag. Som regel er der dog tid til at grave små sondagehuller med
skovl - nogle gange en meter dybere - for derved at få et overblik
over de ældre aflejringer.
Ganske vist er det kun begrænsede arealer af byen, vi på den måde
får indblik i, men efterhånden som flere og flere oplysninger fra
sådanne huller og grøfter stykkes samme, opnår vi et stadig mere
pålideligt billede af
byens udvikling gennem de
forgangne
århundreder.
I 1989-90 har museet foretaget 6 undersøgelser i forbindelse med
fjernvarmearbejdet.
Medlemmer af Slaglosia har i de fleste
tilfælde ydet aktiv hjælp ved udgravningerne og derved bidraget
til at samle brikker til puslespillet om byens historie.
Naturligvis skal man ikke forvente de samme resultater af denne
form for "rendegraverarkæologi", som hvis det havde været en
egentlig
arkæologisk
udgravning.
Blandt
andet
udgør
det
fundamentale, der er indsamlet og registreret, langt under én
promille af den mængde, der er gravet op.
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• spu^quapuB jaAXxq un2( 'map x bxs aqjøj Jap 'axx qap 6o 'aujapsb
sbuBX aujabuxubAq mo apaxpn UB5( xa mos 'jabuxusAxdo ap pomxJOAq
' „ax Joqsxqjnqxt\5( suapBb,, ua paAJap jaAjxq 'aujaqqøjbamJBAUJaCj
jb
aujapxs x bsx apuaqqx^s ap JB asæxjB ub5( usm 'axjoqsxq
uaa -qøX suapxq x qabøjoq ja appajq saujapsb qapx 'auaAoqjoq
japun uabBqpun 'jabuxubAq bjj bBXAqnb Jaxxa jaquamBpunqsnq fd
apøqs qs aquaAJoq a^x qxBuuou xa xe5Cs 'uajapxBxappxm XT^ aÉBClIT^
j^b qaqqauapsb bq ’JapBb suaAq japun pau sabbæx auajøjamJBAUjaC,j
•do aiptnp

aXXn5(3 q6T^^TA ^&TT3^(JTA qabou sxAq 'uajaABJbapuaJ addoqs qB joj
paqbxxnm JBq uaboxoæ5(jB qB 'x qmss 'pxq qjoi{ jb qaqøx T ap?^mo aj
-jøqs qa jbao 2(xxqjaAo saquifs xeits jap qB 'x jabbxx xpjæA suapoqaw
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Ved kirkestien var der blevet gravet en 100 m lang og 1,50 -1,80 m
dyb grøft. Mest iøjnefaldende var munkesten, tagtegl og stumper af
kakler fra 1500-årene, som var fyldt i en fugtig lavning tæt øst
for den gamle tekniske skole. Mindre fremtrædende, men nok så
interessant var imidlertid kulturlag og trækulholdige pletter ca.
1,70 m under den moderne overflade. Disse anlægsspor havde
oldtidsagtig karakter, men indeholdt intet daterbart. Længere
østpå i grøften kunne man se et tyndt, sandet muldlag, som sikkert
er en gammel overflade, og i dette lag fandtes der enkelte
oldtidsskår, af en karakter, som snarest daterer dem til jernalder
eller vikingetid.
Selv om kirkestien ligger uden for Slagelses gamle købstadsgrænse,
er bopladsens ringe afstand til byen alligevel påfaldende.
KLINGEBERG
Bortset fra fundene ved Kirkestien, er de ældste fund fra Slagelse
gjort i Klingeberg, nær hjørnet af Bredegade. Navnet Klingeberg er
gammelt, men selve gaden er lavet ved gennembrud i bebyggelsen i
forrige århundrede. Det betød, at fjernvarmegrøften ikke skar gen
nem gadefyld, men gennem gamle bygrunde. Undersøgelsen blev fore
taget i slutningen af august 1990. I Bredegade stødte grøften på
syldsten og fodtømmer til en bindingsværkbygning et par meter undenfor den nuværende bygning. Under fundamentet lå tørveagtige af
faldslag med et par blyglaserede skår af middelalderkarakter. Læn
gere mod øst i tracéet viste stikprøver, at kulturlaget var usæd
vanligt kraftigt - mere end 2 meter under gadeniveau - uden at un
dergrunden var nået. Det lovede godt for undersøgelsen i Klinge
berg, hvor der var bedre tid til at prøve at nå bunden.
Forventningerne blev da heller ikke skuffede. Ganske vist var den
øverste meter af kulturlaget gravet bort og erstattet af mursten
og murbrokker sikkert ved gadens anlæggelse.
Men derudover fandtes kraftige affaldslag i 1,5 meters tykkelse i
form af brunsort kulturgytje med mængder af organisk materiale. I
dette lag kunne der udskilles flere faser. Et tyndt lag øverst
indeholdt tegl og stammer formentlig fra tiden efter 1250.
Derunder fulgte en serie kraftige lag med en tykkelse på 25-45 cm.
De øverste af disse indeholdt karakteristisk "Østersøkeramik",
d.v.s. gråbrændte lerkar med furer og zigzaglinier på skulderen.
Disse skår må være kommet i jorden mellem 1050 og 1200.
Derunder fulgte en serie kraftige lag med en tykkelse på 25-40 cm.
De
øverste
af
disse
indeholdt
karakteristiske
skår
af
"Østersøkeramik", lige sagt. Disse skår må være kommet i jorden
mellem 1050 og 1200. Af større interesse er imidlertid de nederste
lag,
hvor skårene klart var af en dårligere brænding end
Østersøkeramikken og ud fra formen kunne bestemmes til at være fra
vikingetiden: o.1000 eller tidligere.
Hvornår Slagelse opstod som by, ved ingen. Den må have været en af
landets hovedbyer allerede i første halvdel af 1000-tallet, siden
Knud d. Store lod slå mønt her i 1024. Der er ikke sikkerhed for,
at den lille sonderingsgravning nåede undergrunden, eftersom der
ikke blev gravet ned i den overflade af blåler, som man stødte på
under
affaldslagene.
På
lerets
overflade
lå
trækul
og
vikingetidsskår, og ned i leret var der rammet to 5 cm tykke
træpæle, hvis stumper stak op fra lerfladen.
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•3ua6Bis6uxupø6 paui ^apueiq qaAa^q aa a^x ap ep
'qfixqami qaøj^d aaæA §ui fiBipues a5(3(^
^ 'qxoddex uxs x aai(aæui
-aq 'uasuaqoC eun uaaaAcafcpn •feBispiBjje 60 -sBuxupøé aqaosunaq
ap uiaxiaux aaqxaqs apua^6uiauua6 a6uBi i{Baq pubs qsAq jb auafiBq
*IxqBqs axaiu aÉBSSBd
qapaæjaq ua aaø6 qB aoj qasquaq^ 'uapBÉ jb saæAq
auabBispiBjjB
jb
qa aaAO pn uaqs^uis 60 auaa6 q6Bi xap jba ua6uxui(æaqs ^d paqs
qa •qsa^Aq auabBispxBjjB aBA aaqjapau 'qsa^Aq auafeBXPuBs aBA x^P
aaAø sqaxjjoad i -feBXspxBjjB 60 -pubs apuaqqxqs aBA auafiBq -nBaAXU
-apB6 apuaaæAnu qap mos pxbj ammBS qas qaoqs apAeq 'aapxs suaqqøafe
x aBxxuAs aBA aap 'ébxpx^j aa ’fiuxuxæjqs aqfiøsaapun uap §d aaqam
C sapax^s 'qsaApaou pom qfcxqjBax aapx^q nB3AXuapB6 apuaaæAnu qaa
•uaaapxBxappxui x apBfcaAøq s6ubx
asnq aqsaapA ap jb qa XT^
sapax?s fm tz *xu*aqBm §d uaaapx»H
•uaaapxBxappxm x qa66Aqaq qaaæA asq ax^T puna6 auuap qs 'qsxA aBq
ZZ 'au-aqBm ^d uapsB pB apau aaafiuæx aaqam os 0661 x aabuxuABabpn
aaauas ’suaqsxsxa suaaapx*x qpuax apABq a^piT TA sTAll ^qs^qsaoj qaA
-axq aaæA addæu axiTA uaP 60 'qssnq Baj 60 XT^ X^spaæj Bxxjuamaoj
sapxA^s buxuxuæs auuaa *uapB6 x apn qap UBaoj £x ^os 'feBXspjBj
-jb ap x fiuxuxuæs 6bas ua mos apuax XT^ un:H 6TS AE^ asxaaæAapaqs
-Xxq sqasnH ’ax^T
qaa *uapB6 pom anm suaaapxæx amuiBa axiTA
uaqjøaBamaBAuaaCj mo '^d aqpuæds aojaap aBA xa *0051 Ijq qaxieq
0021 JB uaSuxuqnqs Baj 6naq x qaaæA apABq uios 'snqaapxBjappxm qa
Baj aapx*x ua JB ax^P qfiøsaapun apxspaou suapsB s6ubx puna6a66Aq
qappAa ua §d qaasnmxBUOxqBN apABq uapuxaoj pxq qaon ‘aAøq Aqspaa
-aaq axmsb uap XT^ qsaApaou pom CaAspxejpn sasxafcBXS -xa apBfeaAøq
•apqAp saaqam gz fcuxxxmo x qjøa6 6ubx aaq
-am 88 ua qaABa6 aap Aaqq apæaqsaaaan 60 spsxd suasuBH 'd'H maxxow
•paufm CBm jb ua6
-uxuqnqs x paqs qpusj apsfeaAøq x qapCaqav ‘apBfeøSAOXS 60 apBÉaAøq
•Aqq x aaéuxufeæxpauamaBAuaaCj aaaøqs oq qafiBqaaoj aap Aaxq 6861 I
aavoøsAOHS oo aavoHAøq

•aojuapau XT^ o^cqxxq apuaA x^xs xa mos 'pxoqaoj qa
'asom aaxxa øs xammsb aBA aaq qap^amo mo mos 'qsaasus apax-XXA qaa
•qaxxeq-00ei-21 caj afxs apuaxx^xapn qpxoqapux aCqAbanqqnx a^Aq
aaqam uap 60 'qapunj axXT Aaxq uapunaBaapun uam 'nBaAXuapBfi aapun
pau m g‘z qaABafi aaq Aaxq -xoa • uapunaBaapun apuxj qB aoj aBspucs
ua nupua qaABaB aap Aaxq BaaqaBuxxa jb apau aaaBuæx aaqam 05 *aD
•BuxuBuæqdo XT^ Inl?
Paui 'uaq jb mBxspusqBuBX
ua 'qsxspaaaAæA qa sauAæu ubx apoxaad auuap Baj auapunj qpuBja *T
qqAp aoj axuAs qB uapn punaB apøxq uap ^d sapaæj auunx usm qB aoj
BxxaBsquB 'aaxxM5*^ &° aappæaq qaøaqs aap §x apBXJJaAopaoC ajmaB
uap
-uBaqadxoqs qa jb qsaa ua mo ax^q qsaasus aa aaa ’uaqsadmBX
§ms jb qaqqøqs 'mo oi *bo §d aaqmsxp ua pam ajaed axx®^ ua aap pas
'BaaqaBuxxx x qBøsaapun Aaxq mos 'aapjBxappxm Bxxpxq Baj Bbx sp I
* punaBaapun
sasjaBBXS jb Buxuxsaojpn afixpxqmaaj uap paA qCøq qaaaqxaoxad
aAjxq XTA Baaqafiuxxx Buxaxmo qaaaqaBAx qB 'ajss Bxs aaBxs qaa
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Sandlagene må derfor ses som et udtryk for en byrådsbeslutning om,
at borgerne på en fastsat dato skulle stille med hest og vogn for
at køre sand til udbedring af de besværlige, uhumske gader og
stræder. Dén påførte mængde sand må hver gang have udgjort flere
hundrede vognlæs.
Gaderne har så været farbare en tid, indtil skarnet igen begyndte
at hobe sig op. De første alvorlige påbud om renovation kom i
1500-tallet fra kongemagten. At påbudet havde en vis virkning kan
aflæses i lagene i fjernvarmegrøftens sider: Fra 1500-tallet bli
ver affaldslagene stadig tyndere, mens sandlagenes tykkelse tilta
ger.
Flere steder blev der gravet mindre huller ned til en dybde af
1,90 m under moderne gadeniveau, uden at der dog blev fundet fast
undergrund nogetsteds.
I det 60 cm tykke affaldslag ved grøftens bund, d.v.s. i 0,70-1,25
cm dybde, var der gode bevaringsmuligheder for organisk materiale.
Især fandtes der kompakte lag af læderaffald fra skofabrikation,
tillige med kasserede såler, overlædere, m.m. Et af udgravningens
bedre fund var et overlæder fra en "moderigtig" sko fra 1200-årene
med opslidsninger og små, flagrende drueklaser, der var stanset ud
i læderremmene. En sko næsten magen til er tidligere fundet ved
Århus Søndervold. Også husdyrknogler fandtes i rigelig mængde. Da
det meste blev gravet op med rendegraver, er der kun indsamlet få
prøver af dette materiale. I et af grøftens nederste lag (lag au)
lå der en hestesko af såkaldt keltisk type, som gik af brug ca.
1300. De affaldslag, som ikke blev berørt af fjernvarmegrøften, må
derfor overvejende være fra 1200-tallet og tidligere.
Udgravningen i Skovsøgade foregik i august 1989. På grund af den
stærke
trafik,
bl.a.
af
bybuser,
kunne
gravningen
af
fjernvarmegrøften kun foregå efter at den sidste bus var kørt kl.
23.30 og inden den første kørte igen kl. 6.00 om morgenen. For de
deltagende arkæologer var det en usædvanlig og til tider hårdt
presset arbejdssituation: Forrest kørte rendegraveren som gravde
grøften ned til den korrekte dybde, bagefter gik en arbejder, som
pudsede grøftens bund og sider af. I hælene på ham fulgte så
arkæologen,
som dels skulle holde øje med, hvad der blev gravet
op, dels skulle rense den ene grøfteside af, så den anden arkæolog
kunne opmåle profil og lave lagbeskrivelser. Dette arbejde foregik
ved kunstigt lys og skulle være afsluttet, før endnu et arbejds
hold kom og spunsede grøften ind, hvilket skulle være afsluttet
inden trafikken startede om morgenen. Da grøften var gravet hen
til Østre skole, blev det muligt ar arbejde om dagen, hvilket let
tede arbejdet en del.
Fra GI. Torv i vest og næsten til Skolegade i øst blev der på den
ne måde opmålt 130 meter profil på langs ad Skovsøgade.
Aflejringsforholdene her svarede stort set til dem i Løvegade,
blot var lagene ikke så tykke, og bunden af aflejringerne blev
fundet i flere tilfælde. Der var mange nyere forstyrrelser i form
af rørlægninger og kabelgrøfter på kryds og tværs af gaden.
Aflejringerne aftog i tykkelse op mod GI. Torv, hvilket viser, at
terrænet op mod torvet og Set. Mikkels kirke har været stejlere,
end det fremtræder idag. Undergrunden fandtes her kun 75 cm under
gadeniveau i form af fast sand.

S'I TT} pau }TaM aasxaAcafiaq jap saqpuej pTqjaxpxiui
‘nGaAiuapEb
japun jaqaui i xi}PuT -*a}Tnq XT}
axapqaxsxs leque qjoqs
qa aap §x apefianjj t uaqjøjSauueAUJaCj i *ja6uTjCaxjB suapc6 XT}
pxoqjoj t uapjgfca^ji:* aaaqep qe joj uapaqfixxnux §s6o pamjap 60 qa6
-TP J® ^ods axiB qaujaCj qjøjbsbutJai(BoxxPaAoq joqs ua jbm ajjæAS
-aq *ua6uxu6Aqaxo3(s Joq qsaA jaqaut g 60 ui e uxaxxau* qafifejx uapBfe bo
uapj§6a5{JCTX uiaxxaui qaxxa^s jaq apEfcanjj i • jaqsajqaxa^s' jb jbajta
qa §d jaqjajap s^e^qs 60 uaqsaduiB3( §d aqpøqs jaq uajaABafiapuaj
Bp 'apstøSAO^s poui quB5(SAoqjoj apuajæAnu uap xjq JSJcas qøxjoq
sqa6ipspj§6a5(jT^ qa 'sas qap auunx aujabuxupaxxTqs JB 6uxuabj6
paA *apajpunqjf aéxjjoq x pux xjq qaqqAuaq qBsqjoj Aaxq apEbanj.!
bo apsfiøsAOXS je qaujøCq §d ^x £»UB6pux sxAq 'uapjffcaxJXx -jafeuxjaA
-3X-I9AO ua&ux jap ja apuaaspn suafiuxufeÅqax-iT^C “O 'JaExappis^d suap
mo jasxapuxiu ja uaxXØTJtanjj bo abuæA anjj joa uios auABupais 'TSST
jaqqa qaAajpau Aaxq uaa *Z8CT T ^usb aqsjøj quAæu sapuxj ua^JTH
•jabbxx nu uaxoxs JOAq '§x “os 'ax^T^ 9njj[ jaqja uabu jeq apsbanitj
•qbBxojq ja assj aqsjøj
sapBbanjj §sbo ‘apebøSAOXS uo qxBqjoj ja abxx Jap 'qap Xjq JaJBAS
aCøu buxxxiAPn suapsb qB 'aqsxA apBbanjj x aujaqjøjbauueAUjafj
•uaxoxs

Xxq

pux qbBX Aaxq sapaxabxx buxupaxXT}3 ua uai(TTAq BJCJ

'apBbanjj

ps pau jaqaiu saus ua bo axoxs ajqsø xjq pux SJ*Aq §d Jabuxupaxxjqs
qjøq jap Aaxq apebøSAOXS T qsptaqJBauuBAujaCj paui asxapuyqjoj i

OHYsaMHis anna do aovDanna

•buxubæxaq
-CaA qssq ua joj Aoqaq qxØJ JBq ax^T uaqsassnBqs sqaxXBq-008T TJ}
uiajq bo qaXTBq-OOZT TJ} PaA sqfcBXOjquaqs aqspxæ auuap uiaxxau uapxq
x ubui qB 'ja jaAO bxs ajpun ubx ubui 'pxoqjoj qapue qa • §d sabbæx
bexpues aqsjøj qap puajøq 'buxuqoqdo bTJEAbuex qabam ua jaxs qbxx
-uAsuaCø jap qB 'qbxpjæAsasxaXJæuaq ja qaa * japeb suaAq j do bxs
aqoq qs japuAbaq qpob §s japuax TA 'JafiuApspxBjjB ap bo 'pxbjoj x
uapaqbxxuaj J§b 09CT 6° OSZT uaxxau qxundspxq qa gd • qbxssaeuixabaj
qajaAouaj qaAaxq Ja uap qB bo - apoxjad ajabuæx ua x bnjq x qaj
-»a JBq uap qs 'gd auauaqs uiaxxau gX uos 'Jgxs aqxaxua 60 Jaxxojq
-X6aq pau uauiuiBS japAq apBXJJaAO aqjøxuauiuiBS suaa * apuabuæquauuiBS
uaui 'uAæCn jba apBXJJaAO suabuxuxtduaqs ‘bsp x uios qajæA JBq qøx
-joj suapBb qe 'japAquB qaqøxJojapeb ps sbuBX gd uabuxubaexojq x ap
-uaj tbus ua •punjbaapun gd apaXTAU Paqs aqqap uos 'uabuxubæxaqojq
apAjquiauuab qB sapaxxAx Paqs qxa^ua qa unx qap qB ' aqjøxubuubs
jaxxa apadusqs qsBj gs gx auauaqs ’buxuxsjqs buex u og ua jsao jab
—Bpuos paA sabxøj ajabxxJapA auunx uau 'apgjuio qbuBX u gi qa J3ao
qasuajjB Aaxq 'É>uxuxTduaqs ua sapxex Jøq ajaJBUs uos 'uaojquaqs
•nBaAXuapeb apuajæAnu qap Japun u oe'T ‘bo 'apsb qbsxojq
ua gd gx bsxspxBjjB aqqap qs Jbxs aqsxA qap Bp 'asxaxsBJJaAO ua
uios uox qaa •OSCT-OSZT uapoxjad jojuapux qabex jajaqep uios 'japuex
apajasBX^Axq JB Jgxs aqqaxua TA qPueJ qabex Je uapunq i -qjoq
qjøX Aaxq uaxapaqsjøqs joj ajjæAsap oC uios 'puxxs bo uaq 'æjq je
japbuæui pau aCqAbjnqxnx 6ex qxAq uo gz qa Jba buxjCaxjB aqspxæ uaa
•jaqxjqspues apuAq pau bejspTBjje abxqjejx qsjapau 'bex
-spxBjje jb jaqjjqs apuAq pau bejpuBS axxAq qsjaAø apuabjøjbej jba
'apajjAqsJoj qspuxu jba auabex JOAq 'uaqjøjb jb xaP abxxqsø uap i
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meters dybde, og flere af disse var uforstyrrede. Mens de yngre
grave snarest var anlagt i påført kirkegårdsfyld, så var de ældre
grave gravet ned i undergrunden, som her bestod af lagdelt sand.
De begravede lå med hænderne krydsende over underlivet eller med
en underarm lagt op over brystkassen. Tre af disse grave havde en
kampesten sat på højkant på hver side af hovedet , som derved kom
til at hvile i en slags primitiv niche i graven. Nichegrave kendes
bedst fra fornemme begravelser, hvor graven eventuelt kan være
bygget af mursten. Nichegravene dateres traditionelt til tiden før
1250, og det samme må man slutte om gravene fra Fruegade, som der
ved får dateringsmæssig værdi for den forsvundne kirkebygning.
SKOVSØGADE 3-5.
De undersøgelser, der har været nævnt hidtil, har fortrinsvis gi
vet oplysninger om det ældste Slagelse, om forholdene i vikingetid
og middelalder. Det skyldes ikke manglende interesse for de senere
stadier i byens udvikling, men oftere den omstændighed, at de yn
gre lag, der jo ligger øverst, er stærkt ødelagte af senere akti
viteter eller helt mangler.
I efteråret 1990 skulle der lægges en stikledning i Skovsøgade
3-5. Museet satte en undersøgelse i gang i håbet om at- finde vel
bevarede middelalderlag bag husrækken mod gaden, men blev skuffet
i så henseende. I grøftens sider sås aflejringer fra 1600-årene,
bag husene endda kun i form af havejord. Et enkelt fund fortjener
dog at omtales: Inde i gården kunne man i grøftens sider se en
1,50 m bred nedgravning, fyldt op med blandet fyld. Langs nedgrav
ningens sider og i bunden sad kalk, og det er da mest sandsyn
ligt, at nedgravningen var en læskegrube. Dateringen fik vi ved et
"øsekar" i form af en fint glaseret stjertpotte fra 1600-årene som
var tabt eller glemt i bunden af gruben.
Af det gamle Slagelse er centreret om Skt. Mikkels kirke, som lig
ger på den højeste bakke i byen, er fremhævet af flere skribenter
sammen med det forhold, at alle veje fra oplandet samles ved kir
ken og torvet. Ofte med henvisning til bakkens funktion som urgam
melt samlingssted.
De sidste udgravninger har imidlertid føjet endnu en dimension til
dette billede af byen: Den topografiske. Udgravningerne har vist,
at terrænet omkring kirkebakken var væsentligt mere kuperet, end
det fremtræder idag, hvor alle huller og lavninger er fyldt op med
indtil 3 meter tykke affaldslag.
Hvis vi kunne skrælle disse fyldlag af, ville der fremstå et groft
stjerneformet bakkedrag med kirkebakken som centrum flankeret af
lavere bakker som Skt. Peders og Frue kirkes bakker. Mellem
"stjernes spidser" har der været skråninger og dale med kildevæld,
vandhuller og bække, der har været vandførende nok til at kunne
drive de middelalderlige vandmøller i byens udkanter. Byens ud
faldsveje har naturligt nok fulgt højdedragene, som derved har væ
ret med til at bestemme byens stjerneformede gadenet. Den ældste
bebyggelse ser foreløbig ud til at have ligget sydvest for Skt.
Mikkels kirke. Her må have været kildevæld og småvandløb. En af
kilderne udsprang foran byens gamle rådhus på GI. Torv, hvor sene
re billeder viser, at der har stået en bybrønd med to pumper. Af
løbet må have været mod syd, hvor det måske har fortsat ud i
"Skelbækken", som løb mellem Slotsgade og Fruegade. Den nedre del
af løbet var i middelalderen opstemmet ved Slotsgade, matr.nr. 85,
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•fiaaqafiuxiH paA asoui
aaiia øs ailTi ua poui pau fio ajoj, *10
PTæAapxT2( 60 apuøaq mo
qaaaddnafi
^saA fio pAs apuafifixt aapiexapprui fixxpxq
fio pxqafiux^XA x asxafifiAqaq sasxafiexs so axXT^sajoJ TA XBits 'fixqfixa
xa fiuxu^xo^ auuap sxah ’ua^icæqxaitS 3B x^P b^aø uap paA øs axXTI ua
qaxaeA aAeq ub3{ qfixxapuxxdo 'fixaqafiuxxH x qsxA^d Aaxq xap 'apfxuio
apaduxns qap qe 'qfixxuAspues xa qaq ‘axxømp11^ ua saqpuBj xap xoAq
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MARINEARKÆOLOGI
Overskriften er nok lidt af et fremmedord for de fleste, og det er
vel også ganske naturligt, for denne afart af arkæologien er ret
ny og upåagtet, og eventuelle interesserede skal være indforståede
med ar arbejdstøjet er dykkerudstyr, og arbejdsforholdene er be
sværlige.
Vil man undersøge gamle havneanlæg, moler, sejlspærringer og lig
nende, ligger det tit på grænsen, hvor arkæologen iført gummistøv
ler må skifte stil og trække i dykkerdragten ---- eller bygge sig
en spunsvæg og tørlægge området.
Går vi mere end 30-35 år tilbage, var det, der foregik til søs nok
ikke arkæologi, men derimod tilfældig overfladeopsamling af old
sager og vel især jagt på omsættelige værdier såsom skibsladnin
ger, kanoner og skattekister.
sidst i 50-erne begyndte man så småt at registrere undresøiske bo
pladsers beliggenhed, men der var ikke rigtig "kød" på materialet
før omkring 1975, hvor man fik øjnene op for, at havbunden kunne
fremvise mere end blot omlejret roderi af forarbejdet flint.
Marinearkæologiens sene og langsomme start skyldtes naturligvis
ikke nogen modvilje eller dovenskab, men deriomd, at så relativt
få var dykkere, og at der blandt disse kun var ganske enkelte, som
anede noget om arkæologi. Men som resultaterne løb ind med mere og
mere spændende fund, øgedes interessen båd hos fagarkæologer og
sportsdykkere, og ikke mindst her er et godt samarbejde mellem
amatører og professionelle vigtigt, da arkæologi under vandet er
så mandskabskrævende.
Det, man beskæftiger sig med i vandet, spænder tidsmæssigt meget
vidt. Ifølge lovtekst er skibsvrag og andet, som er gået tabt for
mere end 100 år siden, af historisk interesse og må ikke fjernes
eller beskadiges, men SKAL meldes til skov- og Naturstyrelsen, som
foretager videre fornøden anmeldelse og registrering. I modsatte
ende af tidsskalaen er der flere fund fra ældre kongemosekultur,
og meget tyder på, at vi kommer væsentligt længere tilbage med
lidt held.
Men havd er så det, der gør, at det så besværlige arbejde, er værd
at beskæftige sig med? flere ting gør sig gældende, en meget åben
lys er f.eks., at et skibsforlis rummer mulighed for at finde en
hverdagssituation for skib og besætning sat i stå på måske få øje
blikke. Under de rigtige omstændigheder vil vi kunne se, hvad la
sten var, og hvem man handlede med. Hvad skulle besætningen mon
have at spise den dag, var det fredelige tider og hvilke ejendele
havde besætningen med sig?
Andre steder, som f.eks. Kyholm karantænestations ankerplads, fin
der man i rigt mål kasserede og tabte ting fra skibene, der lå og
ventede.
Går vi tilbage til stenalderen, har vi fordel af de havstigninger,
der kom efter sidste istid (især i den sydlige del af landet).
Kystbopladserne,
som fungerede, mens havet stod lavere end nu,
ligger mange steder godt beskyttet, indkapslet i planterester m.v.
(gytje) og dækket med sand. Der er foreløbig gjort fund på dybder
ned til ca. 15 meter, og der er forventninger om fund ca. 30 me-
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Togange Hans efter en rekognosceringsdykning ved Tybrind Vig. Foto: Hans Dal.
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Flintafslag - ikke optalt
Mikroflakke
Flækkeblok
Skiveskraber
Spånskraber
Spånkniv
Storflække
Flække
Rygflække
Flækkeskraber med udbuet æg
Flækkeskraber med lige ag
Flækkeskraber med skrå æg
Flækkeskraber med spids æg
Flækkekniv
Flækkebor
Skafttungeskraber
Kantstikler
Spidsbor
Skivebor
Kærnebor
Kærneøkse
Økse - Tyndnakket
Miniatureøkse
Økse - Omhugget
Øksefragmenter
Skiveøkser
Økseplanke
Øksepræfabrikat
Mejsel fragment
Spidsvåben - Spidsredskab
Håndkile
Knusesten
Slagsten
Pilespidser
Spydspidser
Ildsten
Mikrolitter
Flintsegl
Dolkfragmenter
Total

Felt 1 Felt 2
Mange Mange 3

Felt 3
Mange

Felt 4 Felt 5
Nog 1 e [lange

Felt 6
Få

Felt7 Total
Nogle
3

1
1

1

6

22
7

10
2

6

2

2
3

7

5
1

9

4
1
4
8

2
10
14
'5
7
2

4
5

3
7

1
13

7
3
5

1
2
52
12
1
17
6
1
38
26
25

2

9
3
3
3

1
3

3
2

5
1

15
5
1

2
1

1

2

1

2

1
21

3

4

9
1
18
5
3
5
5
2
29
14
1
4

2

2
23

1
2

5

11

2

1
3

3
1

1
9
1
1
13
1

1
11
2
3
43
4
3
9

1

2
29
8
6

7

5
5
1

1

1
1o

10
92

197

1
3
5
97
17
11
9

74

27

40

2

44

476
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Årsregnskab 1990

Indtæatar:

Kontingent
Kommunalt tilskud
Renter på girokonto

3.750,00 kr
1.500,00 kr
62,72 kr

Ialt
Udgifter:

5.312.72 kr.

Kopier
Porto
Kuverter
Timeløn (a' 125 kr)
Gaver
Omk. ved møder
Rejse udgifter
Gebyr på giro

193,00
1.704,50
83,00
312,50
182,50
44,85
771,50
45,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Ialt

3.336.85 kr.

Årets resultat

1.975.87 kr.

Balance pr 31. dec. 1990
Aktiver:

P

Passiver:

Kassebeh.

4.929,42 kr.

Egenkapital
Skyldige omk.
For m. indb.

3.532,42 kr.
1.047,00 kr
350,00 kr

Tot.

4.929.42 kr.

Tot.

4.929.42 kr.

il

Brit V. Sørensen jan. 1991.

