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Overvågningsrapport for: SVM 01283-1. Halkevad Mølle.
Overvågning af anlægsarbejde i forbindelse med gennembrud af mølledæmningen og
omlægning af vejen ved Halkevad Mølle på matr. 7. i. m.fl. af Halkevad By, Skørpinge Sogn.
Det gamle stemværk i beton skal udskiftes med et moderne værk med bedre forhold for
fiskebestanden i Lindes Å.
Sagsareal: jvf. kortbilag m. v. nedenfor i notatet.

SVM 01283-1.
Kortudsnit over stedet med Konceptkortet fra 1772 som baggrund.
Een vandmølle og to vindmøller findes på dette tidspunkt ved Halkevad By.
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen. Georeferering Sydvestsjællands Museum.
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Resumé:
I begyndelsen af uge 43, dvs. i dagene 19. til 21. oktober 2009, blev det gamle stemværk ved
Halkevad Mølledæmning frigravet, og derved kunne vi frilægge dele af en gammel træ- og
stenkonstruktion. Det drejer sig sandsynligvis om dele af et stemværk med tilhørende stigbord, hvis
alder det i første omgang var svært at udtale sig om, men som efterfølgende er blevet.
dendrodateret (årringsdateringer) til at være fældet i vinteren 1771/1772.
Det eksisterende stemværk, der iflg. lokale besøgende sandsynligvis er over 50 år gammelt og både
solidt og omhyggeligt udført i armeret beton, bliver nu udskiftet med en større rørføring under vejen
i moderne betonelementer.
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Årsag og evt. sagshistorie:
Besigtigelsen skyldes, at Slagelse Kommune - Miljø & Natur – skal foretage gennembrud og
omlægning af mølledæmningen ved Halkevad Mølle. Det blev derfor fra museets side vurderet, at
der var chancer for at træffe på middelalderligt materiale, eftersom møllen omtales så tidligt som
1252 i de skriftlige kilder.
Endvidere skal der i nærområdet foretages ”genslyngningsarbejde” ved Lindes Å. Dette arbejde er
imidlertid blevet registreret under SVM journal nr. 01289-2.
”Forhistorie” vedr. Halkevad & Halkevad Mølle.
I de skriftlige kilder omtales byen eksempelvis som Ha(I)ckeued (1352) og Halkæwathe (1397).
En vandmølle ved Halkevad (Hackeuad) omtales allerede i året 1252, hvor kong Abel skødede
noget gods i Skørpinge og ”Hackeuad” Mølle samt sin skov i Sørbymagle til Antvorskov Kloster.
I maj måned 1583 får Peder Reedz pa Antvorskov befaling på at istandsætte ”Halckeuadofre”
Mølledam, der er brudt igennem, så Mølleren ikke kan male!
I 1600-tallet skulle der have eksisteret 2 vandmøller på stedet: Halkevad Øvre (1583
Halckeuadofre) og ”Nedre Halkevad Mølle”. Hvordan disse to møller helt præcist har ligget
placeret indbyrdes er så vidt vides ikke rigtigt afklaret, men i møllegennemgangen af Fritz Jacobsen
i 1951 over ”Vandmøller i Sorø Amt” fremgår det af de gamle regnskaber fra 1761 (Mølleskylden
for denne vandmølle), at den mølle vi arbejder med i denne sammenhæng, må være den som i de
skriftlige kilder omtales som Halkevads Øvre Mølle (”Halckeuadofre”)!
I øvrigt findes hos Jacobsen 1951 en udmærket og ret detaljeret gennemgang af mølleriets historie
ved Halkevad.
I indberetninger m.v. fra første halvdel af 1700-årene og lidt senere fremgår det, at der på dette
tidspunkt kun er een vandmølle tilbage, mens de to andre ligger ”øde”. Der har således også
eksisteret en tredje vandmølle kaldet ”Lille Mølle” beliggende i ”Kramsvad-marken” vest for
Halkevad, som endte ”øde” (formodentligt engang i slutningen af 1600-tallet eller begyndelsen af
1700-tallet) fordi Halkevad Mølle ”holdt” vandet.
I et cirkulære fra 1661 nævnes tilsvarende kun ”Halkevad Vandmølle”, og det må således være den
vandmølle vi ser på matrikelkortet fra 1794. At der på dette tidspunkt (1661) skrives ”Vandmølle”
skyldes formodentligt at der nu også findes to vindmøller på stedet. I Christian d. 5´s matrikel fra
1688 anføres det, at Nedre Mølle, der ejes af Bertel Møller, har ”ringe Vandflod” om sommeren og
derfor ikke kan male. Han (Bertel Møller) har derfor to vindmøller der kan supplere vandmøllen om
sommeren. De to vindmøller er indtegnet lidt mod øst i forhold til mølledæmningen på
Videnskabernes Selskabs Kort fra 1772.
Sidst i 1600-tallet oplyses det, at nedre mølle ligger øde og ca. samtidigt (i ”Møllebogen” fra 1689)
at Halkevad øvre Mølle (altså ”vores”)har to kværnstene – en ”Nederfalds Melkværn” og en liden
”Overfalds Grynkværn”! – og videre ”Dæmningen maa Mølleren med bekostning holde ved lige,
som er besværlig”.
Møllen brændte i 1920, men blev genopført med indlagt turbine på samme sted som vi ser den på
kortet fra 1794. Det er den bygning der ligger på stedet i dag, og som iflg. mundtlige oplysninger vi
fik af lokale besøgende, har fungeret til helt op i 1960-erne. Hvis man betragter gavlen på den
eksisterende bygning kan man se hvor akslen fra skovlhjulet har gået ind i bygningen.
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Eftersom det tydeligvis drejer sig om en forholdsvis gammel lokalitet, har jeg endda fundet lidt
overtro og sagn der knytter sig til stedet. Således skulle f.eks. en stor sten ”ved Broen over
Halkevad paa Møllerens Lod” af trolden Enben være smidt efter en Karl der skulle have stjålet et
Sølvbæger fra troldene! Den ”kjæmpestore steen” skulle være endt ved Halkevad Våd og i
slutningen af 1800-tallet (1881) flyttet og rejst som ”bavtasten” ved ”Halkevad Mindelund” for
kong Frederik d. VII. Hermed menes nok den store sten med løven som stadig findes i
mindelunden, men som unægtelig kræver ”en trold” for at blive flyttet særligt langt. Iflg. teksten på
stedet er den da også kun flyttet ganske få meter væk fra åløbet (Lindes Å) i 1881.

SVM 01283D73. Mindestenen over Frederik d. VII i Halkevad Mindelund. Rejst i juni 1881.
I forbindelse med denne undersøgelse må man derfor blot sammenfatte, at selve mølledæmningen
eller opstemningen til ”Halkevad Øvre Mølle” på denne baggrund må formodes at have eksisteret i
varierende udformning og opbygning allerede fra engang i 1200-tallet eller måske endda tidligere!
Det bliver derfor meget spændende, hvis vi kan få en ret præcis datering (dendro-datering) på det
optagne tømmer fra det påtrufne ”opstemnings-anlæg”.
N.B. Ved det sydvestlige hjørne af mølledammen, hvor der stadig findes nogle gamle rørunderløb
til den ovennævnte bygning fra 1920 med elturbine, står en gl. granit FM-sten (Fredet
Mindesmærke) som vi i museets databaser ikke kunne se hvad repræsenterede. Ved den videre
søgen er vi blevet gjort opmærksom på, at den repræsenterer et nu tilsyneladende forsvundet katolsk
kors, og derfor intet har at gøre med selve mølledæmningen. Dette er nu lidt uforståeligt, idet det
oplyste fredningsnummer skulle være registreret på en ganske anden lokalitet lidt nord for
Skørpinge. (Jvf. sted nr. 040414 SB-40/frednings nr. 362220). Stenen må derfor nok opfattes som
en flyttet F.M.-sten.
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Kortmateriale:
På det ældre kortmateriale er møllebygningen fint afsat endda med møllehjulet markeret på det
ældste matrikelkort fra 1794 i forbindelse med udskiftningen og de to omtalte vindmøller ses mod
øst på møllerens matr. nr. 7.
Som allerede nævnt ovenfor ses vandmøllen placeret på ganske samme sted på det jævngamle
Videnskabernes Selskabs Kort fra 1772.
(Se også forsiden samt kortudsnit nedenfor i afsnittet ”lokalisering og topografi”).
Litteratur:
Trap Danmark III, femte udg. 1954, Sorø Amt side 868 f.
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1928 side 29 f. Artikel af A. P. Schmidt.
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1951 side 24f.f. Artikel af F. Jacobsen.
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1964 side 94. Artikel af H. Christensen.
E. Tang Kristensen, Danske Sagn B. II 1980 nr. 803 (s.220f). Meddeler Lærer M. Hansen, Fårdrup.
E. Tang Kristensen, Danske Sagn B. III 1980 nr.133 (s.29). Meddeler H. Pedersen, Haldagermagle.
Deltagere:
Ved besigtigelserne og udgravningsarbejdet ved undersøgelsen af det fremkomne træværk m.v.
deltog Stud. Mag. Klaus S. Hvid, museumsassistent Morten Petersen og museumsinspektør Henrik
Høier, hvor sidstnævnte fungerede som udgravningsleder.
Under arbejdet på lokaliteten havde vi besøg af flere lokale med historisk interesse og om tirsdagen
d. 20. september havde vi desuden besøg af flere kolleger fra museet, der var meget interesserede i
at se hvad det egentligt var vi var stødt på.
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Lokalisering og topografi
Sagsarealet befinder sig på 4cm kort 1412 I NV.
Stedet er det område, hvor Halkevadvej fører over Lindes Å og hvor en ældre opstemning støbt i
beton holder vandet tilbage i området ved den gamle møllesø øst og sydøst for vejen.

SVM 01283D04. Det eksisterende stemværk set fra øst d. 22/9 2009.
Terrænmæssigt er området et kuperet terræn formet af vandløbet i ådalen, der højdemæssigt ligger
mellem kote 26 og 29 meter o.D.N.N. Man får et rimeligt indtryk af terrænet ved at betragte de
indsatte fotos samt de gamle kortudsnit nedenfor, hvorpå højdekoterne er angivet. Åens vandspejl
ligger endda noget lavere og pt. er der efter en længere periode uden nedbør kun forholdsvis ringe
vandstand i åen.

s. 6/28

Udskr. 14-12-2009 11:51

Overvågningsrapport

SVM 01283-1

SVM 01283D06. Det eksisterende stemværk set fra vest d. 22/9 2009.
Bemærk den store højdeforskel.

C
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C
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SVM 01283. Sagsarealet angivet med rød indramning på baggrund af matrikelkortet.
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen.
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SVM 01283. Sagsområdet indsat på det ”Høje Målebordsblad” fra ca. 1880.
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen.
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SVM 01283. Samme område som ovenfor indsat på det ”Lave Målebordsblad” fra ca. 1920.
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen.
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SVM 01283. Kortudsnit over stedet med det ældste matrikelkort fra 1794 som baggrund.
Bemærk især møllegården på matr. nr. 7 til venstre i billedet, hvor selve skovlbladets placering er
angivet på den nordre længe i den daværende møllerende!
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen. Georeferering Sydvestsjællands Museum.

CHalkevadvej 13

Detail af ovenstående kortudsnit.
Bemærk det sirligt markerede
skovlblad!
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen.
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SVM 01283. Kortudsnit over stedet med Konceptkortet fra 1772 som baggrund.
Bemærk signaturerne for henholdsvis vand- og vindmølle (se også forsiden).
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen. Georeferering Sydvestsjællands Museum.
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Indmåling
I forbindelse med indmålings- og tegnearbejdet udsatte vi fire fixpunkter markeret med et søm med
manilamærke. Disse punkter blev indmålt af landmåler sent om aftenen d. 21. september 2009.
Trods det faktum at vi havde lidt besvær med at få ordentlige ”sattelitforhold” blev de fire
fixpunkter indmålt med GPS.
Hvad angår nøjagtigheden af indmålingen endte den med at blive rimelig fin, hvilket vil sige
indenfor et par centimeters unøjagtighed.
Beskrivelse
Om mandagen d. 19. oktober 2009 begyndte opgravningen af henholdsvis det gamle rød/hvide
rækværk og asfalten på arealet bag eller over det eksisterende betonstemværk i den gamle
mølledæmning ved Halkevad.

SVM 01283D20. Det gl. rækværk og asfalten fjernes med gravemaskine.
I ugen før var den næsten tilvoksede mølledam blevet oprenset og det opgravede materiale (dynd,
rødder samt rør- og sivmateriale) kørt op på bakkedraget mod nordøst, hvor det skal pløjes ned og
dermed anvendes som ”jordforbedring”.
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SVM 01283D08 og SVM 01283D15. Mølledammen før og efter oprensningen.
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Efter at asfalten var kørt væk kunne nedgravningen bag den kraftige betonvæg mod øst begynde.
Denne betonvæg skulle i øvrigt hurtigt vise sig at være betydelig kraftigere end først antaget,
hvorfor en stor diamantskærer måtte rekvireres, da nedbrydning udelukkende med maskinkraft ville
kunne risikere at få de nærliggende huse til at ryste.

SVM 01283D20 & D21.
Ved nedgravningen begynder træ og sten m.v. hurtigt at dukke op i fylden.
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SVM 01283D27. Mod syd fik vi hurtigt kontakt med rester af en plankevæg støttet af store sten.
I nedgravningen bag stemværket fremkom hurtigt løstliggende større sten samt planke- og
træstykker, der tydeligvis var af ældre dato. Vi afrensede først det sydlige område, hvorved vi fandt
et slags plankeværk opbygget af brede planker, der var fastsømmet til lodretstående stolper med
store flotte jernnagler. Det kan i den forbindelse tilføjes, at flere af disse jernnagler er hjemtaget
under fundnummeret X-1.

SVM 01283D40. Plankevæggen mod syd i udgravningsfeltet.
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Denne plankevæg må tolkes som del af en gammel opstemning, der har holdt vandet tilbage på
dette sted til brug for den tilhørende vandmølle. Ved fremrensningen kunne det tydeligt ses, at
plankerne er savet ud. Savsporene fremtrådte ganske tydeligt, som det måske kan erkendes på det
nederste billede på forrige side.
Umiddelbart i forlængelse af dette plankestykke, der i øvrigt må formodes at fortsætte i sydlig
retning ind under den eksisterende dæmning, kunne vi i første omgang se et ”ophold” i dette. Ved
nærmere undersøgelse viste det sig, at der her var rester af det vi tolker som et ”stigbord”, hvorfra
man har kunnet styre vandstanden på østsiden af dæmningen i princippet ganske som vi ser det i
dag. Blot var der den ”detalje”, at det fundne træværk ligger ca. fire meter under nuværende
overflade/vejbane på dæmningen direkte på og i det rene blåler. Herved er det helt givet, at det er et
gammelt og måske endda et af de oprindelige ”opstemningsanlæg” på stedet!
Den nedre planke i dette ”stigbord” var fastsømmet til de lodrette planker m.v. (se indsatte foto
nedenfor) og har ikke været til at flytte. Hvis tolkningen som et stigbord er korrekt, har der derfor
herover været flytbare planker ganske lig det vi ser i det nuværende stigbord på vestsiden af vejen.

SVM 01283D58. ”Stigbordet” set fra øst. Til venstre skimtes den ovenfor viste plankevæg.
Det mgl. stykke af brættet til venstre for målestokken er af ”frisk” karakter og skyldes formodentligt
gravemaskinen. Bemærk også den store sten man har placeret for at støtte konstruktionen.
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SVM 01283D57.
Samme situation set fra vest. Læg mærke til hvor tæt vi er på betonvæggen mod øst.
De to svære lodrette stolper, der er fint bevarede i nederste niveau, er tappet ned i den
vandretliggende fodrem.
Efter stigbordet skiftede ”konstruktionen helt karakter i nordlig retning, og ændrede sig til en slags
kampestensmur, der på begge sider oprindeligt har været støttet/fikseret af en fodrem og lodret
nedrammede brede planker. Enkelte af disse planker blev berørt og optrukket af maskinen, hvorved
det kunne iagttages, at de nederst var skråt afhugne således, at de har været nemmere at slå ned i
blåleret!
Selve stenvæggen var opbygget at endog meget store sten, hvoraf flere tydeligvis var kløvede, der
tilsammen syntes at danne en ret fin plan overflade og forholdsvis lodrette sider. Først troede vi at
den ligesom trekantede eller kileformede facon skyldtes forstyrrelser fra nyere tid, men eftersom
plankesiderne ganske følger denne form, må udformningen være bevidst tilsigtet. På de to nedenfor
indsatte fotos kan man se hvad der hermed menes.
Det er faktisk ganske heldigt, og må skyldes tilfældigheder, at der overhovedet er noget bevaret på
dette sted, fordi både det store betonrør der leder åen under vejen og betonvæggen på østsiden af
vejen/dæmninger har været mere end foruroligende tæt på denne gamle konstruktion. Bemærk
f.eks. disse forhold på billederne på næste side! Det kan dog heller ikke afvises, at disse recente
”forstyrrelser” har fjernet andet til konstruktionen hørende.
Med hensyn til den ret plane overside på stenmuren kunne det være en tanke, at man oprindeligt har
kunnet gå på denne stenmur frem til stigbordet og herfra har kunnet betjene dette.
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SVM 01283D49 & D61. Den plankeomsatte stenvæg.
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SVM 01283D33 & D35. Den plankeomsatte stenvæg og detail af samme.

Efterfølgende tegnede vi den fremkomne konstruktion ”i fladen” i størrelsesforholdet 1:10 samt den
vestlige side i profil i samme tegningsforhold. Vi nivellerede derefter optegnelserne med et lokalt
fixpunkt ved det udsatte målepunkt 2 (fix = 160). Eftersom de udsatte fire målepunkter
efterfølgende blev indmålt med GPS af landmåler, kan den reelle beliggenhed let findes ved
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omregning fra Z-koordinaten ved punkt 2. Punkt 2, der blev udsat på stenmurens nordvestlige
hjørne, befinder sig således på kote 23,197 i forhold til D.N.N.
For at prøve på at få det fremkomne materiale dendrodateret (årringsdateret) har vi hjemtaget i alt 4
stk. tømmer. Det drejer sig om de to lodretstående stolper, der var ”nedtappet” i fodremmen samt to
af de brede planker tilhørende de lodrette planker der ”ledsagede” konstruktionen. De fire
træstykker, der formodentligt alle er af egetræ, er nummereret med P-1 til P-4. Den ene af de to
nedtappede stolper ses på billedet herunder og på næste side sammen med et af plankestykkerne.

SVM 01283D55 & D52.
Herover ses en af stolperne med ”tap” udtaget til dendro-datering (P-1).
Og herunder fodremmen med de to taphuller set fra vest. Jvf. foto nr. 57.
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SVM 01283D68 & D71. Egetømmeret P-1 og P-4. Bemærk den isiddende jernnagle i P-4.
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Sammenfattende må vi konkludere, at vi nok var ret heldige i at ramme dette lille bevarede parti af
en ældre opstemning ved Halkevad. Der er tydeligvis sket forstyrrelser på stedet i nyere tid og
eksempelvis har det store betonrør under vejen, der iflg. besøgende nok er over 50 år gammelt,
overgravet stenmuren nord for det undersøgte område. Hvad de øvrige dele af det kraftige stemværk
måtte have berørt og fjernet ved anlæggelsen, får vi naturligvis aldrig at vide.
Vi må blot konkludere, at vi står tilbage med et ikke ringe resultat, der har givet os mulighed for at
arbejde videre med mølleriets historie på netop denne lokalitet! Som gennemgået ovenfor har der
eksisteret vandmølle/r på dette sted gennem meget lang tid, og det ville unægtelig være interessant,
hvis det fundne materiale repræsenterer en af de ældre opstemninger på stedet.
Det kan i denne forbindelse fremhæves, at der faktisk ikke kendes særligt meget af sådant bevaret
træværk på Sjælland, medens der i det jyske er undersøgt resterne af et par af de tidlige
middelalderlige vandmøller.
Det er derfor med største spænding vi afventer resultaterne af det forhåbentligt daterbare fundne
tømmer.
Efterskrift. Vi har efterfølgende modtaget resultatet af dendrodateringen af det udtagne tømmer.
Det viste sig, at de to planker ikke var af egetræ, men nok snarere af bøg.
Til gengæld var de to lodretstående stolper med ”udtapningerne” af egetræ der kunne dateres.
Prøven P1 er lavet af egetømmer fældet efter 1769. Prøven P2 var endnu bedre, idet den yderste
barkring var bevaret og det dermed kan dokumenteres, at denne stolpe er lavet af egetræ fældet i
vinteren 1771/1772. (Se bilag 2).
Den fundne trækonstuktion må derfor antages at være identisk med det stemværk der har eksisteret
under den ”bro” der ses på dette sted på matrikelkortet fra 1794. Altså ved det nordligst beliggende
af de to vandgennemløb modstående gennemløbet med det markerede ”møllehjul” (jvf.
kortudsnittet ovenfor side 9).
Vurdering og evt. fremtidige tiltag
Fra museets side vurderes udgravningsområdet i mølledæmningen som færdigundersøgt.
Eftersom der tydeligvis er bevaret rester af ældre – måske middelalderlige – opstemninger m.v. inde
i selve dæmningen, vil det fremover være af største vigtighed at foretage lignende undersøgelser
selv ved mindre nedgravningsarbejder i mølledæmningen ved Halkevad.

Sorø d. 7. december 2009.
Henrik Høier

_______________________________

Oprettet, tilføjet og revideret nedenstående lister i MUD 14-12-2009

Kirsten Christensen
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Overvågningsrapport

SVM 01283-1

Anlægsliste og – beskrivelse
Anlæg
Hovedgruppe
Undergruppe
Kampagne: 19-10-2009
1
Produktionsanlæg Vandmølle

Datering

Fase

Ældre
middelalder
(1200-tal)Nyere tid
(1661 - )

Tegn.

Indgår i Består af

1,2,3

1
Produktionsanlæg, Vandmølle, Ældre middelalder (1200-tal)-Nyere tid (1661 - )
Stemværk og stigbord. Opstemningen består af et plankeværk opbygget af brede planker, der var fastsømmet til
lodretstående stolper med store jernnagler. Den den nederste planke i stigbordet var fastsømmet til de lodrette planker.
Nord for stigbordet er af plankevæggen støttet af en kampestensmur, der på østsiden var støttet/fikseret af en fodrem og
lodret nedrammede brede planker. Selve stenvæggen var opbygget af store sten, hvoraf flere tydeligvis var kløvede, der
tilsammen danner en ret fin plan overflade og forholdsvis lodrette sider.
Tegninger: 1,2,3
Foto:D/24,D/25,D/26,D/27,D/28,D/29,D/30,D/31,D/32,D/33,D/34,D/35,D/36,D/37,D/38,D/39,D/40,D/41,D/42,D/43,D/
44,D/45,D/46,D/47,D/48,D/49,D/50,D/51,D/52,D/53,D/54,D/57,D/58,D/59,D/60,D/61
Består:
Fund: x1

Fundliste og –beskrivelse
Fund Materiale
Kampagne: 19-10-2009
P1
Træ
P2
Træ
P3
Træ
P4
Træ
X1
Jern

Genstand

Datering

Anlæg

Stolpe
Stolpe
Planke
Planke
Jernnagle

Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )

1
1
1
1
1

P1
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
En af de lodrette stolper i siden af stigbordet.Tømmeret er eg og indeholder 85 årringe i kerneveddet og ingen splintved.
Årringene dækker 1674 - 1758 e Kr. hvilket betyder at stolpen er fældet efter 1769 e. Kr (jf. bilag 2)
Tegninger:
Foto: D/32,D/57,D/68
Anlæg: 1
P2
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
En af de de lodretstående stolper i stigbordet. Stolpen er af eg og indeholder 112 årringe, splintved og barkkant er
bevaret. Årringskurven fra prøven dække 1660 - 1771 e. Kr. træet er fældet i vinterhalvåret 1771 1772 e. Kr. (jf bilag 2)
Tegninger:
Foto: D/32,D55/ D56/D/57,D/69
Anlæg: 1
P3
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
Bestemt som bøg, ikke dendrodateret
Tegninger:
Foto: D/70
Anlæg: 1
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P4
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
Bestemt som bøg , ikke dendrodateret
Tegninger:
Foto: D/71
Anlæg: 1
X1
Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - )
3 jernnagler udtaget af det fundne tømmer.
Tegninger:
Foto: D/42,E/1
Anlæg: 1

Fotoliste
Film
Billede Motiv
Anlæg
Kampagne: 19-10-2009
D
1
Området vest for
stemmeværket/Halkevadvej.
Set fra øst/broen.
D
2
Området øst for
stemmeværket/Halkevadvej.
Set fra vest/broen m.
landmåler Arne S. Pedersen
til venstre i billedet.
D
3
Området øst for
stemmeværket. Set fra vest.
Dvs. broen/ Halkevadvej.
D
4
Indløbet under vejen – set
fra øst.
D
5
Udløbet under vejen m.
stemmeværk og fisketrappe
– set fra vest.
D
6
Udløbet under vejen m.
stemmeværk og fisketrappe
– set fra vest.
D
7
Halkevadvej med broen set
fra syd. Til højre skimtes
den næsten tilvoksede
møllesø.
D
8
Vejen over Lindes å og parti
af møllesøen set fra sydvest.
D
9
”Oprensningen” fra
mølledammen blev kørt op
på bakken mod nordøst. Set
fra Vest.
D
10
”Oprensningen” fra
mølledammen blev kørt op
på bakken mod nordøst. Set
fra Vest.
D
11
Samme set fra sydvest.
D

12

D

13

s. 23/28

Det eksisterende
stemmeværk set fra øst.
Asfalten graves op. Set fra
syd.

Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

digitalt
foto

22-092009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-092009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-092009

Henrik Høier

digitalt
foto
digitalt
foto

22-092009
22-092009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-092009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-092009

Henrik Høier

digitalt
foto
digitalt
foto

22-092009
19-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

19-102009

Henrik Høier

digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto

19-102009
19-102009
19-102009

Henrik Høier
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Film
D

Billede
14

D

15

D

16

D

17

D

18

D

19

D

20

D

21

D

22

D

23

D

24

D

25

D

26

D

27

D

28

D

29

D

30

D

31

D

32

s. 24/28

SVM 01283-1

Motiv
Asfalt og rækværk under
”optagning”. Set fra syd.
Østsiden af dæmningen
samt den oprensede
mølledam set fra syd.
Dæmningen set på afstand
(fra øst).
Dæmningen set på afstand
(fra øst).
Dæmningen set på afstand
(fra øst).
Optagning af rækværk
medtilhørende
betonfundamenter.
Optagning af rækværk
medtilhørende
betonfundamenter.
Gravemaskinen graver ned i
dæmningen bag
betonvæggen. Til højre
Klaus Hvid. Set fra syd.
Klaus ”bjærger” tømmer i
udgravningen betonvæggen.
Set fra syd.
Klaus ”bjærger” tømmer i
udgravningen betonvæggen.
Set fra nord.
Lidt at trækonstruktionen
”kigger” frem. Set fra nord.
Klaus frilægger en del af
trækonstruktionen som ikke
er blevet berørt af
gravemaskinen. Set fra
nord.
Klaus frilægger en del af
trækonstruktionen som ikke
er blevet berørt af
gravemaskinen. Set fra
nord.
Den sydlige del af
konstruktionen set fra øst.
Konstruktionen forfølges
mod nord. Set fra sydøst.
Som 28 men set oppe fra
(fra nord).
Besøg af kolleger fra
museet. Foruden Klaus
Hvid og Henrik Høier ses
Lea M. Larsen og Morten
Petersen.
Lea M. Larsen, Morten
Petersen. og Klaus Hvid ved
den frilagte træ- og
stenkonstruktion.
Det fundne ”stigbord” set
fra vest. Bemærk de to
lodrette stolper der er

Anlæg

Fund

Filmtype
digitalt
foto
digitalt
foto

Dato
19-102009
19-102009

Fotograf
Henrik Høier

digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto

19-102009
19-102009
19-102009
19-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

19-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

digitalt
foto
digitalt
foto

20-102009
20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto

20-102009
20-102009
20-102009
20-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

1
1

1
1
1

1

1

P1,P2
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Film

Billede

D

33

D

34

D

35

D

36

D

37

D

38

D

39

D

40

D

41

D

42

D

43

D

44

D

45

D

46

D

47

D

48

D

49

D

50
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Motiv
”nedtappet” i fodremmen.
Den nordlige del af
konstruktionen set fra
sydvest.
Den nordlige del af
konstruktionen set fra vest.
Den nordlige del af
konstruktionen (i detail) set
fra vest.
Parti af den nordlige del af
konstruktionen set fra syd.
Bemærk de lodrette
nedrammede planker på
østsiden af stenkassen.
Som 36 men set fra nordøst.
Den fremkomne
konstruktion set fra nordøst.
Til venstre i billedet ses
betonmuren mod øst.
Det velbevarede plankeparti
mod syd. Set fra øst nordøst.
Som 39. Bemærk jernnagler
og savsporene i plankerne.
Som 39/40 i detail –
bemærk savsporene i denne
lidt mørkere belysning.
Detail af den nordlige del af
”stemværket” – bemærk den
store fine jernnagle = X1.
Set fra sydøst.
Som 42 – men set fra lidt
længere afstand. Stadig set
fra sydøst.
Hele udgravningsområdet
set fra oven (syd).
Hele udgravningsområdet
set fra oven (syd).
Klaus Hvid arrangerer
målestokke
(landmålerstokke) i feltet.
Set fra syd (oppe fra
vejbanen mod syd).
Klaus Hvid arrangerer
målestokke
(landmålerstokke) i feltet.
Set fra syd (oppe fra
vejbanen mod syd).
Klaus Hvid graver ved
træværket. Til højre i
billedet skæres beton med
stor diamantklinge. Set fra
syd.
Feltet set fra syd. Til højre
den kraftige betonvæg.
Partiet ved ”stigbordet” set

Anlæg

Fund

Filmtype

Dato

Fotograf

1

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto
digitalt
foto

20-102009
20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto
digitalt
foto

20-102009
20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto
digitalt
foto

20-102009
20-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

20-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto

20-102009
21-102009
21-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

21-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

21-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto
digitalt

21-102009
21-10-

Henrik Høier

1

1

1

1

1
1

1

X1
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Film

Billede

D

51

D

52

D

53

D

54

D

55

D

56

D

57

D

58

D

59

D

60

D

61

D

62

D

63

D

64

D

65

D

66

D

67

D

68

Motiv
fra sydøst.
Partiet ved ”stigbordet” set
fra syd. Bemærk taphullerne
i fodremmen.
Partiet ved ”stigbordet” set
fra vest.
Partiet ved ”stigbordet” set
fra vest.
Den nordlige del af
konstruktionen set fra syd.
Den ene af de to nedtappede
stolper (P2) – i baggr.
udgravningen.
Den samme nedtappede
stolpe (P2), i baggr.
udgravningen.
Partiet ved ”stigbordet” set
fra vest.
Partiet ved ”stigbordet” set
fra øst.
Besøg i udgravningsfeltet.
Fra venstre ses Maria Berg,
Lea M. Larsen, Klaus Hvid
og Morten Petersen.
Besøg i udgravningsfeltet
med de samme personer
som ved opt. 59.
Morten Petersen tegner i
udgravningsfeltet. I
baggrunden ses
betonvæggen. Set fra vest –
sydvest.
Dagen efter (d. 22) kørte
både gravemaskine og
jorddumper nede i
gårdsdagens
udgravningsfelt. Set fra syd
(vejbanen).
Stedet set fra syd med
maskiner. Som 62.
Stenrækken i vejbanens
østside med mølledammen.
Set fra sydøst.
Stenrækken i vejbanens
østside med mølledammen.
Set fra syd.
Parti af de store sten i
vejbanens østside. Set fra
syd.
Parti af den delvis intakte
stenrække i vejbanens
østside. Set fra sydøst.
Træstolpen P-1. (Egetræ).

D

69

Træstolpen P-2. (Egetræ).

P2

D

70

Træplanken P-3. (Bøgetræ).

P3
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Anlæg

Fund

Filmtype
foto
digitalt
foto

Dato
2009
21-102009

Fotograf

digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto

21-102009
21-102009
21-102009
21-102009

Henrik Høier

P2

digitalt
foto

21-102009

Henrik Høier

P1,P2

digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt
foto

21-102009
21-102009
21-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

21-102009

Henrik Høier

1

digitalt
foto

21-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-102009

Henrik Høier

digitalt
foto
digitalt
foto

22-102009
22-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-102009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-102009

Henrik Høier

digitalt
foto
digitalt
foto
digitalt

04-112009
04-112009
04-11-

Morten Pedersen

1

1
1
1
P2

1
1
1

P1
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Film

Billede

Motiv

Anlæg

D

71

Træplanken P-4. (Bøgetræ).

D

72

D

73

E

1

Mindestenen med løven
over Frederik d.VII. Set fra
vest.
Mindestenen med løven
over Frederik d.VII. Set fra
vest.
x1

Fund
P4

X1

Filmtype
foto
digitalt
foto
digitalt
foto

Dato
2009
04-112009
05-112009

Fotograf

digitalt
foto

05-112009

Henrik Høier

digitalt
foto

22-092009

Morten Pedersen

Morten Pedersen
Henrik Høier

Tegningsliste
Tegning

Måles Type
tok

Anlæg

Fund

Beskrivelse

Dato

Tegner

Kampagne: 19-10-2009
1

1:20

Plantegning

Vestlige del af anlægget

21-10-2009

Henrik
Høier

2

1:20

Plantegning

Østlige del af anlægget

21-10-2009

Klaus S.
Hvid

3

1:10

Profiltegning

Opstalt af anlægget

21-10-2009

Morten
Pedersen
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Fund
Af regulære arkæologiske fund hjemtog vi kun tre jernnagler fra undersøgelsen – benævnt X-1.

SVM 01283-1. X-1. Tre jernnagler fra det fundne tømmer.
Det kan endvidere i denne sammenhæng nævnes, at de fire stykker tømmer hjemtaget med henblik
på dendrodatering er nummereret med P-1 til P-4 udelukkende af hensyn til den efterfølgende
naturvidenskabelige behandling.
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Oversigtskort med tegnforklaring
SVM 01283-1. Halkevad Mølle

Bilag 1

Målfaste oversigtstegninger med tilhørende tegnforklaring

GT 1
Felt
Træ
Opfyld
Nagle
Nagle
Fals i fodrem
Nagle
Sten

GT 2

0

1

2

3

Meter

4

5

SVM 01283-1. Halkevad Mølle

Bilag 1

Målfaste oversigtstegninger med tilhørende tegnforklaring

X:
X: 650577
650577

Sydvestsjællands Museum

Y:
Y: 6134150
6134150

Storgade 17, 4180 Sorø
Tlf. 57834063 Fax.

00

11 meter
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Halkevad Mølle
GT 01
Dato: 11.11.2009 / 13:35:49

J.Nr. 1283-1
Målforhold: 1:20
Init.: KSH

X:
X: 650587
650587

Y:
Y: 6134156
6134156

SVM 01283-1. Halkevad Mølle

Bilag 1

Målfaste oversigtstegninger med tilhørende tegnforklaring

X:
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Sydvestsjællands Museum

Y:
Y: 6134145
6134145

Storgade 17, 4180 Sorø
Tlf. 57834063 Fax.

00

11 meter
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Halkevad Mølle
GT 02
Dato: 11.11.2009 / 13:37:24

J.Nr. 1283-1
Målforhold: 1:20
Init.: KSH

X:
X: 650587
650587

Y:
Y: 6134151
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Træ
Sten
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100 cm.

SVM 01283-1

Bilag 2

Dendrorapport

dendro.dk rapport 36 : 2009
26. november 2009

Halkevad mølle, Vestsjællands amt
SVM 1283
af
Aoife Daly, ph.d.
Dendro.dk rapport 36 : 2009
Indsendt af Henrik Høier, Sydvestsjællands Museum.

Fire konstruktionstømmer fra udgravningen ved Halkevad mølle
er indsendt til dendrokronologisk analyse – to stolper og to
planker. Ved nærmere gennemgang er det konstateret at de to
planker er ikke af egetræ, men er formodentlig Fagus sp., bøg,
og dendrokronologiske prøver er derfor ikke blevet udtaget. De
to stolper er Quercus sp., eg, og én skive fra hver, er savet.
Splintved er bevaret på den ene af stolpeprøverne, og begge
prøver kunne dateres (fig. 1).

Prøve P1 (B021001A)
Tømmeret er af Quercus sp., eg, og indeholder 85 årringe i
kerneveddet, og ingen splintved. Årringskurven fra stolpen
dækker perioden 1674 - 1758 e.Kr. Træet, som stolpen er lavet
af, er fældet efter 1769 e.Kr.

Halkevad, dendrokronologiske dateringer
stolper

P1 B021001A
P2 B021002A
AD 1700

efter AD 1769
AD 1771-72 vinter
AD 1750

Fig. 1. Dateringsdiagram, Halkevad Mølle.

Prøve P2 (B021002A)
Stolpe P2 er også af Quercus sp., eg, og indeholder 112 årringe.
Hele splintved til barkkant er bevaret på prøven. Årringskurven
fra prøven dækker perioden 1660 - 1771 e.Kr. Barkringen (træets
yderste årring) er færdigdannet, hvilket betyder at træet er fældet
i vinterhalvåret. Fældningstidspunktet for træet, dateres dermed
til vinteren 1771-72 e.Kr.

AD 1800

SVM 01283-1

Bilag 2

Dendrorapport

dendro.dk rapport 36 : 2009

2

26. november 2009

Filenames
9M456781
CD51FZ01

start
dates
109BC
AD1618

dates
End
AD1986
AD1970

B021001A
AD1674
AD1758
6,53
4,03

B021002A
AD1660
AD1771
4,31
5,25

B021M001
AD1660
AD1771
5,51
5,15

Jylland/Fyn (NM)
Gråsten skov (NM revised Daly
2007)
CD50VZ01
AD1615 AD1755 5,21
3,54
4,42
Kliplev Klokke (NM revised Daly
2007)
CD51MZ02
AD1617 AD1791 4,86
3,77
4,38
Gram Bro (NM revised Daly 2007)
ZEALAND0 AD452
AD1770 4,06
4,79
5,60
Zealand (Daly Upubl)
CD60PZ01
AD1627 AD1776 4,74
5,28
6,34
Fævejle (NM revised Daly 2007)
OBL00001
AD1672 AD1974 3,61
3,68
4,65
Blekinge (Eggertsson pers comm)
midtjy17
AD536
AD1980 4,24
3,68
4,36
Midtjylland (Christensen pers comm)
Tabel 1. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem årringskurverne for Halkevad mølle og diverse lokal- og
grundkurver. Kilden til kurverne er angivet (NM = Nationalmuseet). Den grå tone fremhæver de høje t-værdier.

Analysen
Årringskurverne fra de to daterede prøver passer sammen med
en t-værdi på 7,00 og er sammenregnet til en middelkurve
(B021M001) på 112 år. I tabel 1 vises
synkroniseringsberegningerne mellem årringskurverne for
Halkevad mølle og diverse lokal- og grundkurver fra Danmark
og omegn. Materialet passer bedst med kurver fra danske
lokaliteter.
Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med
programmet ”DENDRO” (Tyers, 1997) og til beregningen af tværdien (synkroniseringsværdien ”t-test”) benyttes ”CROS”
(Baillie & Pilcher, 1973). Til analysen er benyttet grund- og
lokalkurver fra Nordeuropa.
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Katalog:
Katalog format:
Filnavn
Titel og prøve nummer
Træart (QUSP = Quercus sp., eg, PISY = Pinus sp., fyr) og antal år målt
Tidsplacering af årringskurven
Antal splintår, tilstedeværelse af bark
Fældningsdato

B021001A
SVM1283 Halkevad stolpe P1
Raw Ring-width QUSP data of 85 years length
Dated AD 1674 to AD 1758
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 213.05 Sensitivity 0.24
after AD 1769
B021002A
SVM1283 Halkevad stolpe P2
Raw Ring-width QUSP data of 112 years length
Dated AD 1660 to AD 1771
25 sapwood rings and winter bark surface
Average ring width 153.95 Sensitivity 0.25
AD 1771-72 winter

Filename

sample title and number

rings start yr.

B021001A

SVM1283 Halkevad stolpe P1

85

B021002A

SVM1283 Halkevad stolpe P2

B021M001

SVM1283 Halkevad stolper P1+P2 2
timber mean

end yr.

Conversion

pith sapwood bark?

extra start extra end

Interpretation / felling

AD 1674 AD 1758 O

G

-

-

-

H1

after AD 1769

112

AD 1660 AD 1771 O

C

25

winter

-

-

AD 1771-72 winter

112

AD 1660 AD 1771

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.

Aoife Daly, ph.d.

1. december 2009
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