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Arkæologiforeningens medlemmer havde
i det forgangne år flere muligheder for at
prØve kræfter med udgravninger i felten På

Østergårdens jorde i Ubby hjalp de museet
over et par weekends med at tømme gru-
ber, der var fyldt med skrabere, pilespidser,

dele af økser, keramik og brændt lerklining

Markflader i Åmosen afsøges.

Den yngste af deltagerne, Sabrina, var den
heldige, der frilagde et næsten helt lerkar
fra den periode af bondestenalderen, der
kaldes NM V eller St. Valbyfasen (2 900-
2.800 f Kr.). Bopladsspor fra den periode er

forholdsvis sjældne, så arkæologiforenin-
gens indsats har givet et vigtigt supplement
til museets samling af keramik.

På Bodals jorde i Store Åmose hjalp ama-
tørerne med at rekognoscere på en stenal-

Glade f rndere af bensprdser og f lintøkse.

derboplads, hvor materiale i ben og tak var
pløjet op og ved at gå til grunde på grund
af u dtørring. Det blev en særdeles udbyt-
terig dag - i regn og rusk på Åmosens vidt-
strakte flader.

Arets aktiviteter blev en kærkommen prØve

på, hvad medlemmerne havde lært på

vinterens kursus om bondestenalderens
oldsagstyper med museumsinspektør Niels

Wickmann, Holbæk og Omegns Museum,

som lærer. På en studietur til Tårnborg nær

Korsør så de Svend lllum Hansen f ra Natio-

nalmuseet over skulderen og lærte, hvordan

en jættestue er bygget op, og hvordan

ardspor, dvs. gamle pløjespor, ser ud i un-

dergrunden.

2A04 blev et år, hvor medlemmerne for-
enede teoretisk viden fra skolebænken med
praktisk arbejde i felten, ofte i naturskønne

omgivelser Kan en hobby blive meget
bed re?
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Sabrines hul med et næsten helt forrådskar
f ra bondestena lderen.

Svend Hansen tegner og fortæl-
ler om jættestuens opbygning.

Alle fotos Gunnar Jørgensen.

Med greb og graveske brydes den stenhårde lerundergrund iUbby

Pedersen, L. (red). Årets gang 2A04. Beretning og sidehistorier.

Kalundborg og Omegns Museum.


