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FORENINGENS VIRKE
Så er vi igen kommet dertil, hvor vi skal gøre status over tiden, der
er gået og komme med ønsker og visioner om fremtiden.
Da det forgangne år ikke har bragt de helt store gravearbejder, har
der ikke været bud efter foreningens medlemmer så tit, som nogle ønsker.
Det er dog meget glædeligt, at melemsskaren er stille og roligt sti
gende og endnu ikke har fundet sit faste leje.
Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at synliggøre Slaglosia. Jeg me
ner, at det er lykkedes helt godt. Deltagelsen i Fritidsmessen viste helt
klart, at der er stor interesse for foreningens arbejde og ikke mindst for
de oldsager, vi graver frem.
Byvandringen, som vi arrangerede i september måned, var godt besøgt og
gav et pænt og tiltrængt tilskud til foreningen.
Festmarchen i forbindelse med Nordisk Festuge var dog ikke den forven
tede succes.
Med til at lave PR for arkæologien var også det uventede, men gode ini
tiativ fra kommunens kulturudvalg om at arrangere en udstilling på Slagelse
Centralbibliotek.
Udstillingen bestod af middelalderfund fra Slagelse. Sådan fik slagelseborgeme for første gang mulighed for at se middelalderfund fra deres egen
by. Udstillingen blev grundigt studeret af mange.
Foreningen har deltaget i en her-og-nu opgave ved opgravning af det gam
le åløb ved Trelleborg. Det var første gang, foreningen fik bemyndigelse
til at lukke for offentligheden, idet der lå så mange oldsager, som tiltrak
souvenir jægere. Det lykkedes at redde mange ting for senere undersøgelse.
Ellers har der været lidt stille omkring de arkæologiske graveaktivite
ter, og det sidste års tid har været præget af mindre registreringer ved
byggearbejder.
Hvis vi skal se fremad, så er der udsigt til noget positivt. Lad mig nævne
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ANTVORSKOV KLOSTER OG SLOT
Antvorskov har siden det blev grundlagt af Valdemar den Sto
re i 1164 spillet en markant rolle i Danmarkshistorien.
Antvorskov var Johanitterkloster og hovedsæde for ordenen
i hele Norden. Johanitterordenen var blev til i forbindelse
med korstogene til Det hellige Land. Det var en dobbeltorden
med munke, der kæmpede som riddere, mens andre havde hospital.
Ordenens mærke var et hvidt kors på rød bund. Det kan have væ
ret det

"Dannebrog",

der efter sagnet faldt ned fra himlen i

Estland i 1219.
Efter reformationen i 1536 tilfaldt klosteret kronen.

Det

blev et kongeligt len, men bestod dog som kloster helt frem
til 1580.
Frederik den II blev i 1585 færdig med en omfattende ombyg
ning af klosteret til slot og boede derefter ofte på Antvorskov
til sin død i 1588.

Efterfølgende konger benyttede Antvorskov

Slot ved gennemrejse.
Efter nogle år som kgl.

ryttergods blev Antvorskov solgt

ved offentlig auktion i 1774.
Antvorskov forfaldt,

og bygningerne revet ned, så der idag

kun er få ruiner tilbage.
I 1992 blev der oprettet Den Selvejende Institution Antvor
skov Kloster og Slot med følgende formålsparagraffer:
- at søge klosterets og slotshavens dimensioner og form syn
gjort ,
- at søge kloster- og slotshavens historiske udvikling synliggjort ved etablering af flere haveanlæg,
- at arbejde for opførelse/etablering af et kloster- og slots
museum på eller i nærheden af området,
- at markedsføre Antvorskov Kloster- og Slotsruin som turist
mål ,
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FOSSILER

Når vi som amatørarkæologer studerer fortiden med de gen
stande,

som vidner om forlængst hendøde kulturer,

får vi let

den opfattelse, at 10 - 12.000 år er en meget lang tid. Men set
med palæontologens eller geologens øjne vil selv 100.000 år
blot være en lille, næsten umålelig periode i jordens lange
historie,

et tidsrum,

der næppe lader sig beskrive.

Hvad foregik der da på jorden,
vende op og ned på det hele? Jo,

før mennesket begyndte at

et overordentligt alsidigt

dyreliv boltrede sig. Nye dyrearter udviklede sig og forsvandt
igen,

og atter andre opstod.

Gennem millioner af år udvikledes

de arter, vi kender idag, der i blandt os selv.

Jordens konti

nenter gled rundt på overfladen af jordens skorpe, palmer kun
ne gro på Sydpolen og Grønland.

Jordens alder skønnes at være

5 milliarder år, men kun i de sidste 600 millioner har der væ
ret liv i form af flercellede organismer,
Men encellede arter,

begyndende i havet.

selve livets oprindelse, opstod længe før.

Og de første bjergkædedannelser på den golde og øde
for længst foregået.

jord var

De ældste bjerge kendes fra Australien

og Grønland.
Men i urhavet i perioden mellem prækambrium og kambrium
gled bløddyr rundt i havbundens slam.

Nogle arter blev fritsvøm-

mende og udviklede panser for at undgå at blive ædt,
ste former for højere liv udviklede sig.

og de før

I perioden ordovicium -

silur for 4 - 500 millioner år siden svømmede blæksprutten orthoceres rundt med sit lange,
bitterne,

rørformede kalkpanser og trilo-

der var en slags krebsdyr, der havde udviklet sig i

kambrium og kunne blive en halv meter store, havde nu udviklet
sig i mange arter.

De var forsynet med hornlignende udvækster.
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ret i et stykke forlængst forstenet havbund, men er blevet fri
gjort .
Men det er fortrinsvis dyr,
hård skal af f.eks.

kalk,

der i forvejen er beklædt med

der kan bevares som fossiler,

for eksempel pighuderne - søpindsvin,

som

søstjerner, sølilje eller

molluscaerne - snegle, muslinger og blæksprutter, foruden ko
raller,
ten.

svampe og brachiopoder samt det lille leddyr trilobit-

Det er hovedgrupperne, vi støder på.Blot må vi ikke for

veksle dem med de ejendommeligt formede flintblokke vi finder,
og som både kan ligne fugle og dyr. Det beror alene på tilfæl
digheder og en lidt løbsk fantasi.
To af geologiens perioder er i Danmark særlig rigt repræsen
teret.

Det er kridttiden og silur/ordovicium-perioden.

Fra kridt

lo millioner år siden, fordi det var på den tid, Dan

tiden for

mark blev skabt som en koralrevle,

lige tidligt nok til at de

sidste dinosaurer kunne have oplevet det.
vore vættelys,

Fra den tid stammer

søpindsvin, kiselsvampe, nogle koraller og sø-

liljestilke samt Fakses enorme fauna af nautiler, koraller,
krabber,

hajer o.m.a.,

Den anden periode:

ialt 500 arter.
silur/ordovicium for ca.

år siden finder vi repræsenteret i Danmark,
gletsjere,

for vor skyld,

45o millioner

fordi de store is

skurede hen over Sveriges,

Ølands

og Gotlands klipper og førte store mængder stenmateriale fra
fra nævnte perioder ind over vort land.

100 000 år efter trak

de sig tilbage og efterlod en mængde ølandskalk med masser af
dejlige
ler,

fossiler. Her er det orthoceres-blæksprutternes skal

trilobitter,

enkelkoral og søliljestilke samt brachiopo

der fra den tid.
Jeg har selv fra turister byttet mig til meget smukke bra
chiopoder og koraller fra Gotland, men fandt samtidig en blok
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Orthoceres og endoceres, der var blæksprutter med lige,
formede skaller,

rør

findes ligeledes i den grå og røde ølandskalk.

Da disse sten ofte blev brugt som gravstensplader ved vore kir
ker i middelalderen, er det ikke ualmindeligt at

støde på brud

stykker ved udgravninger. Her har fugtighed og frost delt stene
ne i flager, hvor netop disse fossiler dukker frem som runde stok
ke.

Ligeledes findes der gode eksemplarer fra kysterne.

Ammonitterne er ikke så almindelige i Danmark, men forekommer
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Søpindsvin er ligesom vættelys et af vore almindeligste
fossiler. Materialet er den mørke flint, og søpindsvinene
findes ofte delvis indstøbt i en flintesten.

Selve søpind-

svinefossilet er en afstøbning af skallens inderside,

ofte

med dele af skallen påsiddende. Herved bliver piggefæstet
synligt,

oftest når fundet er sket i kalkbrud. Her findes

også de mange forskellige former for pigge, der var meget
alsidigt udformede og vidner om,

i hvilken periode i kridt

tiden, søpindsvinet har levet. Piggene bryder altid i en
vinkel på 45° med blank brudflade.
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Koraller er også ret almindelige,
skellige arter,

og der findes mange for

både som enkeltkoraller og son kolonivoksende.

Enkeltkoraller kan være fra få millimeter og op til mere end
10 cm i diameter. Nogle er som et bøjet kræmmerhus, andre så
flade som en 25-øre.

Men i tværsnit har de et mønster med radi

er eller eger i et hjul. Kolonikorallerne er meget alsidigt
udformede. Helioskorallen, der er udformet som en halvkugle,
har små koralmønstre over hele overfladen og er ret almidelig.
En anden type er kædekoraller, der kendes fra Gotland.
står af rækker af småstave, der,
snit,

Den be

indlagt i kalk og set i tvær

ligner små kæder. Andre koraller kan være grenkoraller,

som findes i Fakse i mange meter tykke lag. En anden type er
kandelabrekorallen,
lille cowboykaktus.

der med sin lodrette vækst minder om en

m
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-ajføq apaSSÅqdo >isxjxammi.s ja pxxxB ‘ Jaxxe:its:i3:lsø e:iJ 3SS
-qjoq ‘jaxxB;iIS9SuTIsnm 3B ‘ja x9^3^0! axsSpxxuasæA uaq ‘xjb
-ajÅp uapuB qx9Il 119 J9 J9 9P U9UI ‘jaSuxxsnm uio apuxm ap ub^
qsxpBppjaAO •aujapoxjadmnxaxAopjo/jnpxs So -ppxjq bjj apfq
‘qjBmuBQ x ppBJaAO jammo^ajoj (jappøjuiJB) japodoxqoBjg

Svampe er en dyreart - ikke en plante,
dende.

skønt de er fastsid

De ånder gennem siderne og ud foroven,

også er vaseformede.

De forekommer over hele landet. De alminde

ligste fund er fra kridttiden,
og derfor "omdannet"

hvorfor mange

idet de oftest er kiselsvampe

til flint. Den lille, runde raslesten er

er en kiselsvamp, hvor rester af kiselskelettet ligger løst
inde i stenen. Ved stranden findes små, runde, hvide kridttids
svampe med hul igennem.

Disse samlede stenalderfolket og lave

de perlekæder, hvoraf nogle er fundet ved udgravninger.

Dette er nogle af de hyppigst forekommende

fossiler,

som

man vil støde på i det danske landskab. Men de er ikke ligeligt
fordelt. Ved strandområder som Drøsselbjerg, Frølunde Fed og
området mellem Korsør og Skælskør er der mange, bl.a.

ølands

forekomster. Hvorimod man intet finder på Sejerø og Nekselø.
Men Langeland,

områder på Fyn og Samsø er særdeles gode steder.

På den jydske vestkyst er alle stenene skuret til ukendelighed.
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• ussuaasTJ}! SuxiJg
• gag

-S9uuaui Bd gguæg ASjq Jap ‘JØJ J® jiauoxxTTui OS1? ' s^Sp susSep xas
gsp ‘jb jsuotxihu OS1? T §uaS agsaøj gap js ‘saggopp. J-^p ga So
uagsgpsg us np aaggæp^ -goqpaxxxq axogs japxs

aauoxppxiu 009

suapjoC jb ua ua qap ‘as go do spuBqg •gapBgxdsoqsgxg sd auuau
-ogBAapa uiappam auaggæA uappa uapuBgauBqpaAOH fd auuagupgappxq
uapun auaggæA ‘apagapaug x guxugAq sguBqspapuBH apuiag uap ad
auauagsapBOBj ‘Apxig spuagausg aspagBpg §TS auæA gag 'gauCappup
uagjBauAp agxppagsuoj pam jagusuags auæguauixpas jb guøjdo ua
uap ‘uaguxugXq agdBiu x Sxs pam auauCø aABq ubui uøq ggxuAøp
•aggxpqaCø agsuøgs sajp gxp jb ga
gxp uap uaAjg agssui uam ‘aggiSpn ua auæA ga uaAøipaq sxAgxpuaA
-pøu aqqx ‘uags paui puaugs ua gs ‘aAapdø "puBugg aguxppxgg pua
gapuB auæA uag uagsÅg agsuap ap ga ‘aAapdo gB go uxiqBu axuj uap
x sapuæj ga ‘uapxssoj ad apmas ga guods gxpCap ua ua gag
•uaguauags agsuegpnA go gxuaug ‘gpasBq ‘uÅjuod
‘ gappaCjpunug auj uags x gxuppa uapj 'guxpj go uajxgs ‘uagsuap
‘uagsgpag ‘uagspuas mos uags auæguauixpas x sapuxp ung ap ga
‘apjA ga ggxggjA gap ua uapxssoj uagja aggauxp ubui uapap uap[
•gæpua agxpguajjo uappa agaAXud paA uaspppd
-suagsams ad aupaq nupua uappa aAaq uaga sua x ‘uaguam So uaspapd
-aggÅq ad ‘uapuof x uaAaug uam uoAq ‘gapuap x gpauds sapuxj ag
•uaguBauip apxssoj agxpqmas uagsæu ed apøgs ga ggxpnm gas guogs
qap ua qagspuap agsuap gap ja guxupCaquaaq suasx ja punug ag
•uaguæugs x addo gCøq asnqapgaus-appagxuni ams ja sxauoxj
-pxm x sapuxj *B-pg *pxgsx agspxs uøj uapoxuad-uiag auj uappags
apauagsuoj-aggx uap sapuxj guoquapuøg uoj pÅs punqguxmmaA poA
•uapxguæxguag auj uapxssoj pam AauSuap maug go uap gsxgsapd
ja uagsmogauoj ua uap uoAq ‘axoxuapauj paA sæuappaup ua uapags
apog aupuy *§uxg auxj aguam sapuxj puepsunCg ad apuaugs paA go
pnuq x go pnuqgpag agsp^Cpuou ap ap x go unj go suojp ad uan

IWIAFlirM ARKÆOLOGISKE <3 RUSSI DK LIRS ER

Sportsdykkere i Danmark, der vil dygtiggøre sig som amatør
arkæologer, har flere gode kursusmuligheder at gribe

til med

specielt henblik på forholdene under vand.
Egentlig er sportsdykkernes interesse for arkæologi opstået
på et relativt tidligt tidspunkt,

for brugbart udstyr til sports

dykning blev først udviklet i løbet af 1950-erne,

og allerede

i 1957 blev der organiseret en registrering af undersøiske
alderbopladser,

sten

fundet af amatører.

Derefter blev der dog igen lidt stille om emnet i nogle år,
men Dansk Sportsdykker Forbund, der blev oprettet i 1965,

fik

ret hurtigt etableret flere underudvalg, deriblandt et arkæolo
gisk udvalg,

som skulle tage sig af uddannelse af arkæologiin

teresserede sportsdykkere.

Dette udvalg er med god flid kommet

frem til det system, vi har i dag med en modulopbygning,

så man

(afhængig af interesse og tid) kan dygtiggøre sig på overskue
lige kurser,

der varer fra en dag til en uge.
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•(b^Stas ue>i

bs§o

Titt

ubui

oz

as snsan^punaS B^qap aa^jg

^Stjaøt ^sp) JsgBXBddesuoT^BSTABuxTxs^BS mes

-BS ^TU^Bg BUJøpOUI ‘j^p JB SxSuæipjB X3 3>[5[X UBUI BS

XBUBp^uoj aøAxxq

xubxs5{3S

‘XBAØpUX §0

go SEduioifaxCsd ‘xa^xæui-xaø-uaAo

gnxg • tjgxxåuCøu xx9Ll dspsxs apuxjuag UBq s^x
-unqABq fd xqxun xx9q 39Sou spuxj

xb

ubui

jb

sxAq ‘usp

X9p uaxx^u pBAq aoj ‘aspsm

-uiaxsaqsuoxxxsod xa snsxnq sx^sp fd xqund x§TqSTA XsSsm 33

■er

•xapgax axaCøu xaxjs xsxuxoxqsuppspuuAXBg go uaxBAqxxus

-sgx^ ‘uBsxsu^XSxnxBjsi gø -Aoqg TT3 psxs spuxj pBqs guxaaxxoddBX
-pux uam ‘saxx^xsxoj aqqx xsddxouxxd x uap pm ‘uapxs jb

qO!

PU9

axam xoj xqu3 39f§ ^op^ pusxsuag ua jg -pusp fd xspunj ‘guxx
xoq pua axaguaxxs xa ‘xsxxoxxxxaxøs Bd xapunj £guxx uoj auax
-fqXTA up ‘sføu xa^uaxdpux xaAxpq ‘xg^puapun xa xa ‘uaBxnp
'ppaqn agxpapuæq sxAgxpxnxuu go xaguxppusqsgxxq ‘aqqxqsxaj
-qo ‘uoxsoxaxsixt ‘xaguxugpxsABq ‘sxpxojsqxqs mosfs cpuBA xapun
sapuxj UBq auaguxx xu cpxx auxagssxB spgmauuag sapapagxq
•uAapxnxpnq jb apuBA aqsxaj
go xaABq x sapuxq uaq xap pBAq ‘xpu x§us x^oq cbC - punjsøp
asxaAxp ‘xaqaqspax go gæpuBaqsxj £xaguxxxædspfas £aAoqs apam
-uiøasxøao ‘gæpuBauABq apmsg ‘gBXAsqxqs ‘uAapxappBuaxs rgxpuiau
‘puBA xapun apuxj xu axuaAxoj usq uBm pBAq £mo guxxaxuaxxo paxq
ua auxagaxpap xaAxg ‘xappaq pnpomsnsxnq axsxøj mos ‘„p-quuH,,

hvor der henholdsvis er et om vrag og sejlspærringer og et om
stenalderbopladser.
Bopladskurset giver en grundviden om flintforarbejdning og
redskabstyper fra forskellige epoker. Teorierne om havstignin
ger og landhævninger efter sidste istid bliver forklaret,

så

man forstår, hvorfor der i det hele taget er bopladser på hav
bunden og på hvilke dybder,
bavses over,
de,

at der er gode bopladsfund på ca. 10 meters dyb

og at der realistisk forventes fund dybere end 30 meter

nede.
et,

fund kan forventes. De fleste for-

En typisk indretning af en kystboplads bliver gennemgå

så man aner, hvad der muligvis vil kunne findes.

Og det læ

res udfra søkort at kunne finde sandsynlige steder, hvor men
nesker må have boet, mens havet stod lavere end nu. Selvfølge
lig vises der også billeder og film fra diverse projekter. Me
toder og redskaber til undervandsopmåling og -rapportering er
naturligvis en vigtig kursusdel,

så man kan holde styr på si

ne forhåbentligt mange fund.
"Mark-2" vragkurset går ud på at lære skibstyper og udrustning
fra forskellige tider at kende. Viden om forskellige træsorter
er vigtig,

og ligeledes lærer man om anvendelsen af metaller

til samling af planker,

forhudning af skibsskrog,

forstærknin

ger, bevæbning, ankre o.s.v. Der læres om skibenes hovedruter,
havne,

ladepladser og ankerpladser,

så sandsynlige forlissteder

kan indkredses.
Mulighederne for søgning i talrige arkiver efter oplysnin
ger gennemgås. Også dette er et enormt emne,

som kun overfla

disk kan beskrives på et kort kursus med nogle få eksempler.
En liste med søgemuligheder i 31 forskellige arkiver,

årbogs

samlinger o.s.v. er en god start.
Så vidt har kurserne været rent teoretiske, men en uges kur-
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spfiu uap pd ubui bs ‘^apuep apep xøao uas

-X3J^psxnpBN §o -AO^g/xaasruii -Axp xapun xaaø>j uios ‘xax^aCoxd ap
-uaqøp x aSepqap pe joj paqSxptuu xap xa xasjn^ assxp xaAopfi
•papxpBA^ Cøq Sxxsq^xA ua uaSuxusxAjapun xeAxS xaqxiAtI

cxaxø^qnxxsux xaSoxoæqxB apauuBppuxuxaads xa xasxnq 3XIB ?d

•raaCq paui Suxxujxa Åu assBin ua
xxubxbS paui xbj 3XIB

‘Ax^qe isxapA xa a§n-uoxxnd u3

-axuamuioq So xpxAjpn xaAxpq *a*s*o xaemaqspunj So
So pafaxp So xpuaA xaAxpq auapunj

‘asseui ua

*33^

‘ xaxapriqsxp
xapxadsqa

* Axp So xaSopoæqxa ja xap xaAxpq SuxuqÅp xaAq xa^ja So xø,x
•uÅpp^s paA SBXAxappBpappxui appxp xa ja SuxxaxqsxSax
So Suxpamdo Sxpaxxnps So Sxoqxapuøg paA Sbxa spax-0081
‘pxoC^ Aapsxapan T Suxxxædsapæd-aSuxqxA ja Suxpamdo
-uaps ad ppæqappxp x Suxuq^p saSap
SuxuqXp

‘uAapxappa

z ‘spapdxaqua spaq-ooZI U3 ?d

‘øsmag paA uoxpaxsauæxuaxa^ mpoqÆ^i ad Søsag

:'Spj mos

axæA ueq maxSoxdpSop pg ’Axpqadsxad auxaxxoap xøaxS pamxSop
-oæqxa apapxaSxppaqsxoj ja Suxuqxitp xoAq ‘aSn Sxxsppoqpux ua x
pxp spapd xap xa xapsxsxnq OZ_'BD

•suxapapxpaax pam xapjæxq

øa

-øxd pa xoj paqSxpnm xøaxS „uoppng,, qxqs apoS pap pam pSopsns

og have det hyggeligt med sin hobby. Overalt er de uddannede
arkæologer vældigt hjælpsomme og interesserede i samarbejde.
Dette gode samarbejde har også givet sig udslag i, at der hvert
2.

år afholdes en marinarkæologisk konference med deltagelse

af både amatører og professionelle.

Konferencens indlæg kommer

så fra "begge sider" med sidste nyt fra undervandsfronten.
te års konference havde ca.

Det

80 deltagere, hvoraf 19 kom med me

get spændende og aktuelle indlæg fra ind- og udland.

Ikke mindst

vigtigt giver en sådan weekend en god chance for at knytte nye
forbindelser til fremtidige projekter og personerne bag.
Marinarkæologi er virkelig væsentlig,

og da Danmark faktisk'

er med helt fremme i udviklingen, er det sjovt, at også uddan
nelsen af amatørarkæologer er kommet i så gode rammer og fort
sat udvikles.
Michael lønning

i
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