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Dele af engang
fornemme figurer.
Privatfoto

Vindekilde

Odsherred
Detektorforening har
nye fund, der fortæller
om Dragsholms historie.
Foreningen tager dermed
del i planerne
om et mindre museum
på Dragsholm Slot.

AF NIELS SØRENSEN

Odsherred Detektorfor-
enings formand Per Lars
Christiansen var på Drags-
holm Slot den 24. novem-
ber. Her fremviste han
nogle af medlemmernes
mange fund fra det sidste
år. Fremvisningen var dog
blot for slottets egne folk.
Det er imidlertid hensigten
at oprette et mindre mu-
seum på Dragsholm Slot om
slottets historie. Slotsdirek-
tør Mads Bøttger fortæller,
der allerede arbejdes på
det.
- For tiden har vi en ud-

stilling i galleriet og teatret
på andel sal, og i den spiller
detektorforeningens fund
en central rolle.Vi er i gang
med at lægge planer for en
permanent udstilling i de
lokaler, siger Mads Bøttger
og retter samtidig en tak til
foreningen.
Fundene repræsenterer

både tiden før og efter byg-
ningen af Dragsholm Slot.
Der er ingen præcis date-
ring herfor, men i cand.
mag. Helle Schummels
»Alle tiders Odsherred« fra

1994 menes bygherren at
være Peder Sunesøn, som
var biskop i Roskilde 1191-
1214. Altså er Dragsholm
Slot bygget i middelalde-
ren, som i vor del af verden
er fra cirka 1050 til Refor-
mationen i 1536.
- Vi, der er her nu, er en

del af den fortolkning af hi-
storien, som slottet bygger
på. Museet skal hjælpe os
med at se det endnu kla-
rere. Slottets nyere historie

i forhold til inddæmningen
af Lammefjorden er vel-
kendt, men vi vil også
gerne sætte fokus på tiden
før, siger Mads Bøttger.

Flotte detektorfund
Detektorerne har været

gode i brug. Der er blandt
andet et bronzealderfund i
form af et flot stykke fra en
dolk eller et sværd. Jernal-
deren er repræsenteret af
en mønstret ringfibula fra

omkring år 600. En fibula
er en sikkerhedsnål, der
også udtrykte ejerens sta-
tus. De vil typisk blive er-
klæret for danefæ af Natio-
nalmuseet.
Blandt yderligere mange

fund er mønterne noget for
sig ifølge detektorforenin-
gen. Antallet af middelal-
dermønter er stort og om-
fatter en del danefæ. Men
også sølvmønter fra renæs-
sancen såvel som de tyske
regnepenninge fra 1500-tal-
let, der anvendtes i dati-
dens kuglerammer, impone-
rer. De kom hertil via
lejesoldater for krigsherrer
som Christoffer af Olden-
burg, der er greven i Gre-
vens Fejde, og Johan Rant-
zau, som hjalp Christian
den Tredje til magten. Kil-
der viser, d’herrer også be-
nyttede sig af Dragsholm
Slot.
- Jeg er ikke selv amatør-

arkæolog, men historien in-
teresserer mig meget. Vi
bor jo midt i den. Derfor
skal vi have et museum, af-
slutter slotsdirektør Mads
Bøttger.

niso@nordvest.dk

Plan om et museum
på Dragsholm Slot

Detektoren har reageret på disse dagligdags redskaber.

Hullerne i regnepenninge
skyldes, at mange lejesoldater
brugte disse egentlig værdiløse
genstande fra kuglerammer
som amulet.
Privatfoto

VALLEKILDE: Lørdag den 4. december kl. 15 arrangerer
Korskirken i Vallekilde ogVallekilde Højskole kon-
cert med Janne Fredens og Søren Rastogi påValle-
kilde Højskole. Janne Fredens og Søren Rastogi,
sidstnævnte opvokset i Fårevejle, spiller musik for
cello og klaver af blandt andre Chopin,Vivaldi, Ce-
sar Franck og Gaspar Cassado.
Janne Fredens har i de seneste år markeret sig

som en af de mest interessante yngre kammermusi-
kere og har ofte optrådt i udlandet. Hun er nu solo-
spiller i Randers Kammerorkester. Søren Rastogi
startede som organist i Korskirken, men har siden
været solist med de fleste danske symfoniorkestre
og optræder nu ofte i ind- og udland. Han undervi-
ser derudover på det Kgl. Danske Musikkonservato-
rium og det Jyske Musikkonservatorium.
Koncertens varighed er to gange 35 minutter, og

der er fri entré.

Søren Rastogi, som her ses sammen med Janne Fredens, er
opvokset i Odsherred, nærmere bestemt Fårevejle. Privatfoto

Pakhuset introducerer kunsthåndværkermarked i december.
Arkivfoto: Per Jensen

NYKØBING: For første gang bliver der holdt kunst-
håndværkermarked i Pakhuset i Nykøbing. På mar-
kedet vil man kunne se keramik, bronzearbejde,
strik, smykker, skulpturer, glas, porcelæn, billeder
og lertøj fra lokale kunstnere.
Det foregår lørdag den 11. og søndag den 12. de-

cember mellem klokken 10 og 16. Ud over de
mange synsindtryk er der også tænkt på kræs til
ørerne. Lørdag spiller Leif Johansson og Niels
Bugge melodier fra den store jazz-encyklopædi, og
søndag vil John Larsen og Niels Bugge spille melo-
dier til stykket Gerda Lyhn.

Kunst i Pakhuset

VALLEKILDE: Vallekilde Valgmenighed holder julekon-
cert søndag den 5. december kl. 15.
Her synger Ringstedkoret med musikere julen

ind i Vallekilde Korskirke. Bjørn Monberg dirigerer
det firestemmige kor, der har 35 medlemmer. Ho-
vedværket, som Ringstedkoret vil opføre, bliver An-
ders Ohrwalls »Gaudete«, der består af julemelo-
dier fra »Piae Cantiones« (1582) i form af en
juleberetning for recitation, blandet kor og tre in-
strumenter. Der er gratis adgang til koncerten.

Julekoncert i Korskirken

Koncert på Vallekilde Højskole


