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FORMANDENS BERETNING

Det er nu anden gang, at SLAGLOSIA udgiver et årsskrift, og 

i den forbindelse kan jeg gøre opmærksom på, at der også i år er 

gjort interessante fund, som f.eks. jordvold i GI. Forlev og en 

boplads fra bronzealderen ved Gerlev Idrætshøjskole.

Når der graves i Slagelse By, dukker der stadig fortidslevn 

frem, og jeg konstaterer en stigende interesse for disse fund 

hos byens borgere.

Det ser ud til, at foreningens medlemstal har stabiliseret 

sig omkring de 50. Det er bestyrelsens plan at lave en kampagne 

til foråret for at få udvidet kredsen af arkæologi interesserede , 

så der bliver flere om at observere fund af arkæologisk værdi.

Jeg vil takke foreningens medlemmer, der deltager i udgrav

ningsarbejdet. Der skal også lyde en tak til de medlemmer, der 

trofast møder op til vore foredrag.

Der er for kort tid siden indgået en aftale mellem "Samvir

kende Danske Amatørarkæologer" (en paraplyorganisation for ar

kæologiske foreninger) og "De Arkæologistuderendes Forbund" om, 

at de studerende må holde foredrag om deres studier.

Jeg vil slutte med at rette en tak for det fine samarbejde,

vi har haft med Slaoelse Kommunes Tekniske Forvaltning, entrepe- 
nører samt deres gravefolk, som vi måske kan have forstyrret 

i deres arbejde. Tak til VTV for udvist interesse.

Slagelse Kommunes Kulturudvalg skal endelig have tak for 

dets tilskud, der netop dækker omkostningerne ved denne publi

kations udgivelse.

Torben Hansen

Formand
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November (forts.)

10 Besøg på Valbygårdens oldtidssamling og stedet,

hvor Mul1erupfundene blev gjort.

Her var SLAGLOSIA gæster hos GI. Sorø Amts Arkæ

ologiforening.

14 Foredrag om stenalderens udvikling de sidste

2 miil. år - LOF.

16 Tur til Kalundborg og Omegns Museums udstilling:

"Oldtidsbønder i Åmosen".

21 Foredrag om historiske skibsvrag ved de danske

kyster - LOF.
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lingsmåde efter spor på de færdige kakler. Billedserien viser, hvor

dan en lerplade rulles ud på et groft stykke stof og klemmes ned o- 

ver matricen. Det overflødige ler skæres væk, og en drejet indmu- 

ringsliste sættes på og fastgøres med en lerpølse hele vejen rundt. 
Det overflødige ler skæres væk. Når matricen har suget lidt af van
det fra leret, vendes den, og kaklen løsner sig let og falder af.
Den færdige kakkel består nu af tre dele: plade, indmuringsliste og 

fastgøringsler. Efter brænding, glasering og endnu en brænding er 

kaklen klar til opbygning af en ovn. Som bindemiddel bruges dertil 

en stærkt magret lerblanding.
Kakkelovnen blev almindelig i ISOOtallet, hvor 

den afløste det åbne ildsted. Det er en bilæg

gerovn, dvs. at den har indfyring fra et andet 

rum. Det var en stor forbedring, for derved 
undgik man træk, røg og aske i beboelsesrummet, 
der nu kunne få loft, da røgen ikke længere 

skulle ud gennnem lyren i taget. Men man miste
de lyset fra ilden. I den samme periode begyn
der glasruder at blive almindelige. Det betød • 
en voldsom ændring af boligens indretning, at 

man ikke længere behøvede at søge sammen om ly
set og varmen fra ildstedet, men kunne lægge 

aktiviteterne ud til væggene ved det klare dags

lys
Her skal kun præsenteres den ene af de to hele matricer. Det er en 

såkaldt medaljonkakkel fra midten af ISOOtallet. I midterfeltet ses 

en bister renæssanceklædt herre. Med den ene hånd peger han på et 

redskab, som han holder i den anden. Det er et stanghåndjern. I Næst-

ww1
Hiw
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METAUAGT

Min interesse for arkæologien har jeg arvet fra min far, som 

var meget interesseret i stenalder og stenredskaber. Fra lille af 

var jeg med på nabomarkerne for at finde stenredskaber.

Senere blev det til mange gode diskussioner om redskabernes 

brug m.m.

Vore ferieture gik også tit til steder med spændende slotte, 

kirker, runesten eller tilsvarende.

På samme måde har jeg selv slæbt min familie gennem det hal

ve Europa.

Jeg havde selvfølgelig gjort mig mange tanker om, hvordan jeg 

kunne finde frem til bopladserne. Jeg forestillede mig bl.a., at 

hvis jeg kunne finde de gamle vej- og stiforløb, ville det også 

være muligt at finde bopladser/byer med hvad dertil hører.

Denne noget bagvendte metode har jeg dog opgivet.

Men en dag for 10 år siden så jeg en annonce for en metalsø

ger til overkommelige penge -- Jeg var solgt -- den var købt, og 

der røg al min fritid fremover!!

Tro mod mine gamle ideer gik jeg ture langs stien fra Tårn

borg Kirke til Noret. Der fandt jeg bl.a. et bronceremspænde og 

og en lille bronceskive med lidt dekoration på - ikke særligt op

hidsende.

En anden sti -"kirkestien" - fra Ottestrup Kirke mod øst - 

går gennem en lavning, og over den smalle å er lagt et par svel

ler, som danner spangen. Over denne havde en vis Hr. Peder en 

gang i middelalderen kastet sin sønderdelte runeindskrift. En lil

le blyplade, som jeg foreløbig har fundet 5 stykker af. Først ved 

den 5. var runologen i stand til at sætte stykkerne sammen til en
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Det er knapt så nøjagtigt som landmålerudstyret, me har adskil

lige andre fordele.

Man skal dog ikke have kuglepennen med metalpatron i samme hånd 

som kompasset, ej heller holde kompasset hen til øjet, som jeg 

startede med - det gav op til 8 graders fejlvisning på grund af me

talbøjlen på hovedtelefonen.

Herefter var det bare at komme afsted kilometer efter kilome

ter, så vil billedet af bosættelserne komme frem.

Ved specielt spændende fund, hvor der er langt til anvendelige 

pejlepunkter, f.eks. sølvskatten i Neble, hvor jeg gik i 3 år 

fik plottet de enkelte fund ind, vil pejlekompasset ikke være nøj

agtigt nok, - her fandt jeg et nøjagtigt pejlepunkt - a) en elmast 

over en vindmølle og b) en anden vindmølle over et havehjørne. Ud 

fra dette punkt, som jeg kunne finde frem til med i meters nøjag

tighed år efter år, skridtede jeg fundene af ved hjælp af dyrknings

retningen, som var ca. øst-vest, f.eks. 14 m vest/3 m nord eller 2 

m øst/4 m syd. Det billede, som jeg havde samlet på de 3 år, der 

gik, inden Nationalmuseet gravede skatten ud, var fuldstændig i o- 

verensstemmelse med det billede, som NM lavede under deres udgrav

ning. Punktet, hvor jeg mente skatten måtte være, viste sig at væ

re 4 - 5 m længere oppe ad den svage stigning, som skatten var be

gravet på.

Skatten var blevet spredt "ned ad bakken".

I starten gik jeg naturligvis meget på må og få og en del af det, 

jeg foretog mig, kan jeg nu se, var temmeligt værdiløst, men ef

terhånden som tiden gik, og jeg havde stoppet lastbilen tilstræk

keligt mange gange for lige at se på "noget", begyndte jeg at kun

ne skelne steder, hvor der havde været beboelser. Her viste det 

sig at være en fordel, både at sidde 3 gange så højt som i en per

sonbil, og vel endnu mere at køre i det samme område år efter år 

og se de samme områder efterår og vinter i lyst og overskyet vejr
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Hvis det er nye områder, jeg går på, er det også vigtigt at kun

ne se, hvad der ligger oven på jorden af potteskår, forbrændte sten 

og om jorden er mørk "bopladsjord". Dette bliver jo først tydeligt 

efter regn.

Når der så er bid, er jeg meget stædig (er der een ting, er der 

vel også flere) og det holder ganske ofte stik.

En fordel ved den lille søger er, at den ikke vejer så meget; 

jeg kan holde ud at gå med den i flere timer uden at få ondt i ar

men. Men det er vel medvirkende til, at ca. 95% af fundene gør jeg 

i under 5 ems dybde. Det passer mig udmærket, da det er besværligt 

at grave dybere, og da det som regel er hestesko. Forøvrigt kommer 

det op om et par år med ploven.

Med hensyn til udgravninger er jeg ikke så utålmodig som mange 

andre, kun ved særligt spændende anlæg vil jeg naturligvis gerne 

have "taget hul" hurtigt, (eks.: Forlev-borgen).

Andre steder skal tiden gå nogle år for at få samlet tilstræk

keligt med oplysninger (Eks.: Neble-skatten).

Endelig ville jeg naturligvis gerne have bekræftet nogle af 

de "billeder", jeg har dannet mig gennem årene. (Eks.: et smede

værksted på Tårnborg (våbensmedie?)) og en del jernudvindingsplad

ser omkring Boeslunde.

Et ønskefund?

Jo - jeg ville gerne finde et møntstempel på Tårnborg, således 

at man kunne stedfæste en af vore 680 typer borgerkrigsmønter (ca. 

1250 - 1375) til Tårnborg.

Men O.K. - Et nyt sæt guldhorn kunne også gå an.

Ole Bundgård.
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AKTIVITETER UNDER VANDET 1991

Som det vil være nogle bekendt, har Slaglosia blandt sine med

lemmer en sportsdykkerklub, hjemhørende i Slagelse. Dette medlems

skab skyldes, at der btåndt sportsdykkere er en ret stor interes

se for arkæologi, og mulighederne for spændende fund er store på 

havbunden, som omtalt i årsskriftet 1990.

For at beskrive interessens størrelse kan det nævnes, at ud af 

klubbens ca. 60 medlemmer har 17 deltaget i flere arkæologirelate

rede aktiviteter og heraf har 7 ydet en større indsats i det for

løbne år.

De aktiviteter som vi har haft i gang, omfatter et begynder

kursus i marinearkæologi, rekognoscer ing og opmåling på flere lo

kaliteter med stenalderlevn, et større havnemoleanlæg, et lille 

adgangskontrolfort og en lille privathavn.

Det afholdte kursus havde til hensigt at give deltagerne en 

nødvendig grundviden om, hvad man må og skal med fortidsminder til 

søs, hvor fund kan forventes, og hvad det kan ligne efter mange år 

på havbunden. Ligeledes blev positionsbestemmelse og opmåling gen

nemgået, --------- og der blev opfordret til videre deltagelse i kur

ser om marinearkæologi.

På de forskellige steder har der været involveret fra 2 til 10 

dykkere, afhængig af opgavens art. På en af lokaliteterne er det 

på grund af mudret bund ikke nemt at være mere end 2 dykkere ad 

gangen, da man ellers nemt ødelægger sigtet for hinanden.

Til gengæld er der i et område med stenalderlevn god plads til 

alle, da udstrækningen, som vi indtil videre kender til, er på ca.

1 x o.2 km. Dette er naturligvis ikke én stor boplads, men nærmere 

et tegn på et godt område, som gennem tiden har været anvendt af 

mange. De fundne genstande tyder på Kongemosekultur og Ertebølle- 

kultur, men det meste er desværre nedbrudt og omlejret meget. Vi 

leder stadig efter "smørhullet" med de uforstyrrede bopladslag. Men
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Den sidste lokalitet, jeg vil nævne, har muligvis været et lille 

fort til beskyttelse af Skælskørs indsejling. Noget sådant formo

des i hvert tilfælde i en egnsbeskrivelse fra 1759, men som det ta

ger sig ud nu, kunne det også være en omladestation mellem større 

og mindre skibe eller måske en slags toldbod. Ingen af disse for

modninger er der specielle indicier for, og anlægget er indtil vi

dere udateret. Men det må med sin længde på over 40 meter have 

haft en vis betydning. Udstrækningen har tidligere været større end 

nu, da der ved uddybningsarbejde lige før år 199 blev opgravet "en 

del" kraftige egepæle ved anlæggets østende. Der er stadig meget 

træ tilbage, egestolper op til 30 x 50 x 200 cm og planker op til 

10 x 30 x ?? cm.

Udover "trævæggen" på ca. 4o meter består det nu synlige af en 

slags stenfundament på 12 x 15 meter — og så er det spændende, 

hvad der gemmer sig i det o.5 - 2 meter tykke dyndlag. Der er en 

jævn omrokering af bunden grundet strøm, så ved hvert besøg ser det 

hele lidt anderledes ud end sidst.
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Som det fremgår af ovenstående, har vi meget at se på, men end

nu for lidt reel viden om, hvad vi ser. Vi håber absolut på, at
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Et 1ysbi 11 edforedrag af malermester Kaj Friis.

Lysbilledserien startede med et flot vue ud over Slagelse 

By - set fra Galgebakken i Slots Bjergby. For nu at belyse Sla

gelses omskiftelige historie forblev kameraet ude i periferien 

og fokuserede først på Trelleborg, hvor K. Friis i sin ungdom 

havde fulgt udgravningerne på nært hold. Han var f.eks. til ste

de, da arkæologerne fandt portnøglen lige under den sammenstyr

tede port.

Fra vikingeanlægget bevægede billedrækken sig derpå over til 

Hvilehøj, hvis randsten K. Friis som ung spejderleder havde op

talt til 82. Gad vide, om de alle stadig står der? Der panore

redes så hen over Hellig Anders Høj - Hellig Anders Kilde og 

til Antvorskov Ruiner, for derfra - ad Bjergbygade med en præsen

tation af Frøkenklosteret og Acciseboden - at nærme sig centrum.
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Slotsporten. Slagelse.

For en arkæologi interesseret er det selvsagt stærke sager 

at skulle se på billederne af saneringerne i Smedegade, Rådhus

kvarteret og Løvegade, velvidende, at man i datiden ikke prio

riterede arkæologiske undersøgelser eller udgravninger i samme 

omfang, som vi gør i nutiden med det resultat til følge, at vig

tige informationer og uerstattelig viden om Slagelses fortid 

er tabt for stedse.
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FUND I OG OMKRING SLAGELSE

Jeg får tit stillet spørgsmålet:"Hvad er der egentligt gjort 

af arkæologiske fund i og omkring Slagelse?"

Det skal jeg forsøge at besvare efterfølgende.

Selv om Slagelse er et af de ældste bysamfund, vi har i Dan

mark, er der faktisk kun gjort forholdsvis få fund. Det skyldes 

ikke, at der ikke er noget af arkæologisk interesse, men sna

rere, at der ikke har været en arkæologisk bevågenhed før i 1989, 

hvor Korsør Kommune besluttede at ansætte en arkæolog, der skulle 

opbygge et museum i Korsør.

Siden Henning Nielsen er blevet museumsinspktør ved Sorø Amts

museums Arkæologiske Afdeling i Korsør, er der blevet undersøgt 

ganske meget. Men det er dog stadig sådan, at det meste først op

dages, når et jordarbejde er i gang. Derved vanskeliggøres en or

dentlig arkæologisk undersøgelse. Jeg vil her give en lille over

sigt over de fund, der er gjort i og omkring Slagelse før 1989.

1. SKOVSE.

Ved byggemodning af hele erhvervsområdet syd for Skovse var 

der spor fra oldtiden. 4 gårdtomter fra vikingetid og begyn

delsen øf middelalderen. Koqe- oq bålqrube'" fra ubestemte tids 
perioder. Et meget stort antal stolpehuller, både enkeltvis, 

nogle steder parvis og andre steder mange (15 - 20) i aflan

ge grupper. Store plader med brostensbelægning. Uglaseret ke

ramik i lange baner.

Ved nedlægning af naturgasledningen ved den gamle hovedvej 

og ved den gamle Møllegård var det muligt at se helt tilbage 

til den gang, da der blev lagt kviste og grene på vejen i de 

regnvåde tider. De nederste hjulspor gik i bunden af en hul

vej , ca. 1 m under den gamle asfalt. Jeg mener selv, at det har 

været en vej tilbage fra engang i tidlig jernalder.
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undersøgelse af denne landsby, der her er blevet grundlagt 

en gang i tidlig bronzealder og først forsvinder på kongens 

ordre i 1578.

5- VED SPRITFABRIKKEN.
På pladsen, hvor Halmvarmeværket ligger, har der i oldtiden 

været en mindre sø og et engområde. Der var mange gruber med 

trækul og mange spredte stolpehuller og lidt keramik.

Næsten samtidig med fund fra Halmvarmeværksgrunden blev der 

ved jordarbejder før bygning af Fragtcentralen også fundet 

oldtidsspor. Der var store pletter med lerklining og meget 

trækul. Den keramik, der blev fundet, var så dårlig, at den 

ikke kunne give et praj om tid eller periode.

6. NØRREVANGSKIRKEN.

Da Slagelse skulle have en kirke i Nordbyen, blev der på den

ne plads ved fjernelse af al overjorden fremdraget mellem 150 

og 200 sorte pletter. Spor efter oldtidsploven varden - kun

ne ses i undergrunden,, spor efter huse i iden sydligste del 

og stolpehuller midt på pladsen. Min viden i dag er langt 

større end den gang, og i dag ved jeg, at vi her havde en grav 

plads. Muligvis fra førromersk jernalder?

7. VED ANLÆGGET.

1 grøften, der belv gravet, da der skulle lægges fjernvarme

rør, kunne der ved Frederikshøj ses et stenbelagt vadested 

over en vandløb, der kom fra skoven og ved SI agel sehal lens par 

ker ingsplads . Kulturlag med keramik fra romersk jernalder 

(omkring år 0). En enkelt brønd fra 1200-årene viser, at by

en dengang også havde rødder herud.

8. SLOTSALLEEN.

2 eller 3 grubehuse med plankespor. Det var dog ikke muligt 

at sætte årstal på.
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hver gang have forbrudt en færdig oxe, Vore og kronens tjenere til 

os' og andre vore undersåtter og gode mænds tjenere til deres her

skab. Herefter sig alle og hver kan vide og rette, og for deres ska 

de tage vare, ladendes det ingenlunde".

Med Frederik den Andens kærlighed til egnen - og ikke mindst glæ 

den ved den gode jagt, blev der oprettet en jagtgård i Rosted.

Vi ved, at kongen i 1577 lod den ene fløj af Vollerupgårds ho

vedbygning flytte til Rosted, men hvilket omfang jagtgården ellers 

havde, er et ubesvaret spørgsmål. At der må have været et anseeligt 

anlæg, bekræftes af, at kongen har udsendt flere kongebreve med da

tering i Rosted, det tidligste var fra 1571. Når kongen havde kan

celliet med, må der have været rumme lige forhold. Ikke mindst ef

ter, at den 18 fag lange og to stokværk høje bindingsværksbygning 

fra Vollerupgård var genopført ved jagtgården.

Jagtgården lå på den jord, som efter ud skiftn i negn blev tillagt 

gård matr. nr. 7, der tilhørte Knud Larsen. Der er fundet mønter 

fra Frederik den Andens tid, munkesten, glacerede fliser og pro

filsten på et område, hvor Knud Larsen gennem mange år havde sin 

roekul ep 1ads.

Nu tilhører jorden Antvorskov Kaserne, der er anlagt en vej o- 

ver pladsen, og der er plantet en del.

Efter Frederik den Andens død i 1588 blev slottets jægere gar

nisoneret på gården, og senere blev den rammen om et stutteri.

I mandtalslisten fra 1645 nævnes i Rosted gård nr. 1, der be

boes af sognefoged og skovfoged Hemming Christensen. Gården var 

dobbelt så stor som de andre gårde i landsbyen, men inden rytter

godsets salg i 1774 var denne gård delt i to.

Hidtil har interessen for Frederik den Andens jagtgård i Ro

sted været begrænset. Museumsinspektør Hans Stisdal har for år til

bage aflagt et besøg og ytret sig positivt om værdien af en udgrav

ning, med hidtil er der kun kommet tom retorik.
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FELTAKTIVITETER
af

H. Hussmann

Også i år har " Slaalosia " hjulpet 
Sorø Amts Arkæologiske Afdeling med 
markafsøgninger og udgravninger . 
Inden vejvæsenet påbegyndte arbejdet 
ved Ndr. Ringgades forlængelse fra 
Holbækvej til rundkørslen på Sorøvej, 
afsøgte " Slaglosia " i marts måned 
vejbanens jordoverflade fra Holbæk - 
vej og til Fægangen uden at observe
re noget af arkæologisk værdi .( Der 
er ikke bid hver gang . )

I juni blev der på højdedraget øst for Fæ - 
gangen fundet en boplads fra jernalderen 
med ildsteder og affaldsgruber . Vi kunne 
under udgravningerne påvise lag med trækul, 
og vi fandt sodfarvede sten samt særdeles 
medtaget , sort keramik .
Velvidende , at Ottestrups Vikingegravplads 
lå i en lige linie foran os , vandrede blik
ket uafladeligt fra Fægangens højdedrag hen
over landskabet ad Ottestrup til med uundgåelige tanker om , hvad det mellemlig
gende dragende landskab mon måtte " gemme på " til os fremover ? Vi får se , 
hvad vi har til gode her ?
Ved udgravningen bag Plejehjemmet i Slots Bjergby før påske blev der fundet stol
pehuller fra Yngre Bronzelader . Var det monstro i disse boliger , at Højfolket 
havde boet ? En snublende nær tankegang , da Slotsbjergbyhøjene kun ligger få
stenkast fra husene ?
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Profil gennem den jordfyldte voldgrav . Kantens beklædning med græstørv 
er vist med krydsskravering .

I forbindelse med borgen er der fundet 
skår af blyglaserede kander af samme 
slags som den på billedet . Sådanne 
kander kan dateres til tiden mellem 
1250 og 1350 .

( Illustrationerne er venligst stillet til rådighed af museumsinspektør 
H. Nielsen fra Sorø Amts Museums Arkæologiske Afdeling . )

Fremhæves skal endelig fundet af en ret sjældent forekommende ildbuk fra 
et felt i nærheden af Gerlev Idrætshøjskole - samt at senere supplerende 
prøvegravninger på " Oordvold " i GI. Forlev indicerer , at der , når ø- 
konomien tillader det , nok burde foretages en større arkæologisk udgrav
ning på stedet .

I et grubehus uden for " Oordvold " lå skår 
af Østersøkeramik af samme type som på bil
ledet ( fundet på Trelleborg ) .
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