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1. Resumé 
Indenfor et lidt mere end 800 m2 stort felt i udkanten af landsbyen Gershøj fremkom 
et treskibet langhus fra yngre jernalder, et treskibet langhus fra vikingetid og muligvis 
et krumvægget hus uden indre tagbærende stolper fra sen vikingetid/tidlig 
middelalder. Desuden fremkom flere affaldsgruber, hvorfra to skrinnøgler af bronze 
fra vikingetid blev fremdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Undersøgelsens baggrund 
Den 20. september 2007 modtog museet en henvendelse om, at man var i færd med at 
nedgrave slanger til et jordvarmeanlæg i den nordøstlige ende af Gershøj. 
Jordvarmeslangerne blev nedgravet 1 m under terræn i 1,3 m brede grøfter, som blev 
lagt med ca. 1 m´s afstand indbyrdes indenfor et område på ca. 5000 m2. Arealet har 
indtil for få år siden været en fold på ca. 6.400 m2 tilhørende den nu nedlagte 
Vissegård, hvis bygninger ligger umiddelbart vest for. I dag er Vissegård omdannet til 
boliger, og folden er udlagt til græsplæne. Mod øst afgrænses plænen af 
littorinaskrænten til fjorden, mod syd støder den op til bebyggelsen langs Gershøj 
Havnevej og mod nord afsluttes arealet af et nyt kampestensdige mod en græsmark. 
Hér, nord for Gershøj Kirke, blev i 1995 undersøgt bebyggelsesspor, der især 
koncentrerede sig i sen vikingetid og middelalder (jf. beretning ROM 1346). Desuden 
fandtes en grube fra ældre romertid, et grubehus fra yngre germanertid eller 
vikingetid, samt flere hustomter, der bredt kan henføres til yngre jernalder. 
Undersøgelsen var et led i et forskningsprojekt under Marinarkæologisk 
Forskningscenter, hvor anløbspladser fra det 1. årtusinde e. Kr. blev eftersøgt og 
udgravet. Allerede på dette tidspunkt blev det forsøgt at komme til at undersøge 
folden ved Vissegård, men forgæves.  
På baggrund af den seneste henvendelse besigtigede museet stedet den 21. september, 
og det kunne konstateres, at der var stolpehuller i siden af en af jordvarmegrøfterne. 
Herefter blev en undersøgelse iværksat i medfør af museumslovens §27. 
 

Fig. 1. Udgravningen i 2007 er angivet med blåt. 
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3. Administrative data 
Roskilde Museum var ansvarlig for undersøgelsen, og originaldokumentation og 
oldsager opbevares på museet. Bygherre var Steffen Sylvest, der i denne egenskab 
bekostede undersøgelsen.  
 
4. Topografi 
Undersøgelsesområdet lå i den nordlige ende af landsbyen Gershøj på et mod øst let 
skrånende terræn mellem sognekirken og skrænten mod fjorden. På skrænten – ca. 
100 m fra udgravningen – findes Skt. Lars´ Kilde, der er en historisk kendt  
 
 
 

Fig. 2. Udgravningsfelt og søgegrøfter. Med rødt er angivet fyldskifter. 
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helligkilde. Muldtykkelsen var overvejende mellem 25 og 35 cm, men længst mod 
sydvest dog mellem 45 og 60 cm muld. Undergrunden bestod af sandholdigt 
moræneler, der stedvist var lidt stenet. 
 
5. Udgravningens forløb 
Da det den 21. september blev konstateret, at der var stolpehuller i jordvarmegrøfterne 
aftaltes det med bygherre, at der blev trukket to søgegrøfter i nord-sydlig retning 
indenfor det område, der ville blive berørt af anlægsarbejdet. Grøfterne blev trukket i 
solskinsvejr med en 5 tons minigraver påmonteret en 150 cm bred rabatskovl. 
Nordligst i søgegrøft 1 fremkom enkelte større fyldskifter og omtrent midt på tre 
stolpehullignende fyldskifter på række. Sydligst var flere stolpehuller og en grube 
(A1). I søgegrøft 2 var antallet af fyldskifter påfaldende beskedent. Dog fremkom 
længst mod syd to fyldskifter, A9 og A10, som i størrelse og indbyrdes afstand kunne 
være tagbærende stolper i et treskibet langhus. Museet vurderede, at der burde 
gennemføres en nødudgravning af områdets sydlige del, et areal på ca. 800 m2. 
Bygherre benyttede weekenden til at vurdere, hvorvidt det var muligt at ændre 
projektet.  
 
Om mandagen, den 24. september, meddelte bygherre, at han ønskede sagen afsluttet 
meget hurtigt af hensyn til varmeforsyningen i boligerne på Vissegård, og museet 
blev bedt om at udføre en nødudgravning efter regning med start samme eftermiddag. 
Undersøgelsen varede frem til den 2. oktober. Undertegnede var ansvarlig 
udgravningsleder og i undersøgelsen deltog stud.mag. Katrine Ipsen-Kjær fra den 
26/9 til 28/9, stud.mag. Nikolaj Wiuff Kristensen og udgravningsmedhjælp Niels K. 
W. Nielsen fra 27/9 til 2/10, samt mus.insp. Svend Åge Tornbjerg den 27/9. Desuden 
foretog Kaare Bøgh-Jensen, Biltris, afsøgning af bunker og flade med metaldetektor. 
Feltgrænser og målesystem blev indmålt med GPS af museumstekniker Cille Krause. 
 
6. Udgravningsmetode og dokumentation 
Feltet blev udlagt med udgangspunkt i de to søgegrøfter. Undervejs ønskede bygherre 
at feltet blev udvidet vest for søgegrøft 2, hvor jordvarmeslangerne skulle samles. 
Fyldskifter blev fladeskovlet for at definere kanterne, indridset og markeret med 
bambuspinde. Anlæggene nummereredes fortløbende fra A1, og fund nummereredes 
fortløbende indenfor hvert anlæg. 
Fladen blev tegnet i 1:50 på folie og er senere blevet digitaliseret. Snit blev tegnet i 
1:10 på folie. Anlæg blev overvejende snittet med skovl, men gruberne A1, A2 og A3 
blev snittet med ske. Oldsager fra gruberne blev opsamlet i kunstige 10 cm dybe 
niveauer for at kunne skille evt. nedpløjet materiale fra det originale indhold. 
Der blev taget fotos af udvalgte anlæg i RAW- og JPEG-formater. 
 
7. Målesystem 
Horisontalt 
Målesystemet blev udlagt ved hjælp af målebånd med x-aksen stigende mod øst og y-
aksen stigende mod nord. Målesystemet indmåltes med GPS i UTM Euref 89-
koordinater. 
 
Vertikalt 
Fladen blev nivelleret med optisk instrument ud fra fixpunktet i kote 7,23 m o.h.   
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8. Udgravningens resultater 
Udgravningsfeltet rummede betydeligt flere anlæg end forventet i forhold til 
søgegrøfternes udsagn. Der kunne umiddelbart udskilles flere bygninger blandt de 
mange stolpehuller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huse 
Hus I 
Treskibet langhus, orienteret øst-vest, hvoraf kun de seks sæt tagbærende stolpehuller 
var bevarede. For andet sæt fra øst gælder, at den nordlige stolpe ikke kunne erkendes 
i fyldet eller bunden af A1. Afstanden på tværs mellem de to rækker stolpehuller var 
omkring 2 m, mens afstanden mellem sættene indbyrdes varierede mellem 3,66 m og 
5,0 m. Afstanden mellem det østligste og vestligste sæt var 22 m.  
Fund: Der fremkom ingen fund i stolpehullerne. 
Datering: Typologisk hører konstruktionen til i yngre jernalder. 
 
Hus Ia 
Treskibet bygning, orienteret øst-vest, der udgjordes af to sæt tagbærende 
stolpehuller. Afstanden mellem sættene var ca. 5,4 m, mens spændet på tværs var ca. 
1,9 m. Konstruktionen lå i den vestlige ende af hus I, og det er sandsynligt, at der er 
tale om en udskiftning af de to vestligste sæt, således at hus Ia ikke bør opfattes som 
en selvstændig bygning. 
Fund: Der fremkom ingen fund i stolpehullerne. 
Datering: Jf. hus I. 
 
Hus II 
Treskibet langhus, orienteret øst-vest med en drejning af vestenden mod nord. 
Bygningen blev kun delvist frilagt; den vestligste ende lå udenfor udgravningsfeltet. 
Fremdraget blev fire sæt tagbærende stolpehuller (A121, A129, A112, A126, A73, 
A102, A77 og A98), samt to stolpehuller fra yderligere to sæt mod vest (A89 og 
A149). Afstanden mellem sættene varierede fra ca. 4,45 m til ca. 5,30 m, mens 

Fig. 3. Hus I og Ia. 
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spændet på tværs var mellem 2,7 og 2,8 m. Afvigende herfra var det østligste sæt, der 
har stået i gavlen og kun var 2,14 m bredt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sydvæggens østende bar præg af udskiftninger af stolper. Afstanden mellem 
væglinien og den søndre række af tagbærende stolper har været ca. 1,6 m. 
Nordvæggen var dårligere bevaret. Afstanden mellem væglinien og den nordre række 
af tagbærende stolper var 1,5 m. Husets bredde har således været 6,25 m på midten og 
5,3 m ved østgavlen. Den oprindelige længde kende ikke, men huset har mindst været 
24 m langt. 
Fund: To skår af østersøkeramik fra sen vikingetid. Dertil relativt groft magret og 
ukarakteristisk keramik i flere af de tagbærende stolpehuller.  
Datering: De svagt krummede langvægge kendes fra 3. årh. e. Kr. og frem i tid. 
Forekomsten af tagbærende stolper i gavlen er dog et vikingetidigt fænomen. Desuden 
fremkom to skår af østersøkeramik i det tagbærende stolpehul A89, hvilket peger på 
yngre vikingetid. Den smuldrende keramik fra A98 kunne ikke dateres, mens skårene 
fra A149 er af yngre jernalders karakter. 
 
”Hus III” 
Sydligt i feltet fandtes en serie stolpehuller, som dannede to krummede forløb overfor 

hinanden således, at de på 
besnærende vis lignede to 
langvægge i et krumvægshus 
uden indre tagbærende 
stolper.  
  
Det nordlige forløb havde en 
samlet længde på 19 m, mens 
det sydlige forløb var 19,2 m. 
Afstanden på tværs var 7,3 m 
midt på og ca. 5 m i østenden. 
Begge forløb er 
ufuldstændige og 

Fig. 4. Hus II. 

Fig. 5. ”Hus III”. 
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uregelmæssige. Ydermere er stolpehullerne af beskedne dimensioner i forhold til, at 
de alene skulle kunne bære taget. Det er derfor ikke sikkert, at der er tale om en 
bygning. 
Fund: Der fremkom ingen fund. 
Datering: Hvis der er tale om et hus, hører det til i 1000-1100-tallet af typologiske 
årsager. 
 
Andre konstruktioner 
Flere steder i feltet sås kortere eller længere forløb af mindre stolpehuller i øst-vestlig 
retning, der kan være rester af hegnsforløb (se planche C nederst).  
 
Forløb A 
Længst mod syd var et kort forløb bestående af A160, A39, A39, A40, A41 og A43. 
Den samlede længde var 3,3 m med uregelmæssig afstand mellem hullerne. Mod øst 
var undergrunden bortgravet i forbindelse med jordvarmeanlægget og mod vest var 
feltgrænsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forløb B 
I vestenden af feltet var stolpehullerne A25, A26, A27, A28 og A29. Den samlede 
længde var 3,6 m. Forløbet var regelmæssigt og ret. 
 
Forløb C 
Ved nordvæggen af hus II var stolpehullerne A153, A152, A154, A103, A104, A107 
og A108, der udgjorde et ret forløb på 5 m med uregelmæssig afstand mellem 
stolpehullerne. 
 
Forløb D 
I den østlige ende af feltet var stolpehullerne A113, A114, A115, A116, A118, A119 
og øst herfor yderligere syv stolpehuller, som ikke blev undersøgt og derfor heller 
ikke nummereret. Forløbet er 13,6 m, nogenlunde ret, men med uregelmæssig afstand 
mellem stolpehullerne. 
 
 

Fig. 6. Forløb af stolpehuller. Øvrige anlæg er ikke medtaget. 
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Andre anlæg 
A1 
Fladbundet grube med lidt keramik af vikingetids karakter. Forholdet til A2 kunne 
ikke afgøres. 
 
A2  
Grube. I niveau 1 fandtes to skrinnøgler af bronze, hvoraf den ene havde et dyr i 
jellingstil i håndtaget. Til håndtaget var fæstet en kæde af 24 bronzespiraler og 
yderligere en kæde af 16 bronzeled. Den anden nøgle havde to profilsete dyrehoveder 
udenpå håndtaget. I forbindelse med nøglerne, der lå med få centimeters mellemrum, 
fandtes skår af et relativt tykvægget lerkar. Samme sted fandtes en jernspids. 
 

 
 
 
A3 
Grube med lidt knogler, tegl og jernstumper.  
 
9. Konklusion 
Udgravningen blotlagde to sikre tomter af treskibede langhuse, hvoraf hus I 
typologisk skal placeres i yngre jernalder, mens hus II hører til i vikingetid. Hus Ia er 
formentlig udskiftning af de to vestligste sæt af hus I. ”Hus III” ligner – overfladisk 
set – et krumvægshus med tagbærende vægge, men stolpehullerne er meget beskedne 
i størrelsen og ydermere er forløbene mangelfulde. Det samme gælder de fire 
resterende forløb af stolpehuller, der hver i sær er relativt korte, og derfor vanskeligt 
kan kategoriseres som egentlige hegn. 
 
Bebyggelsesresten, som er fundet ved Vissegård, falder godt i tråd med oplysningerne 
fra området nord for Gershøj Kirke. Her har – i det mindste fra slutningen af 900-

Fig. 7. Skrinnøgle af bronze med to forskellige kædetyper. Foto: Cille Krause. 
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tallet – ligget en gård, der ved et hegn var afgrænset mod fjorden. De øvrige langhuse 
kunne ikke dateres snævert, og tomterne fra Vissegård kan føjes til disse.  
 
Vikingetidsbebyggelsen øst og nord for kirken er interessant, da der er tale om en 
kystbundet lokalitet, der tilsyneladende domineres af langhuse. Det adskiller pladsen 
fra de øvrige kystlokaliteter fra yngre jernalder omkring Roskilde Fjord, som typisk er 
fattige på langhuse og i stedet præges af grubehuse og/eller kulturlag.  
Konklusionen på udgravningen i 1995 var, at der i yngre germansk jernalder og 
vikingetid eksisterede en anløbsplads, som i anden halvdel af 900-tallet blev afløst af 
en (stormands-) gård med et hovedhus af trelleborgtypen. De nys fundne langhuse, 
der er ældre end denne gård, peger på, at bebyggelsen måske har været et regulært 
gårdanlæg allerede før midten af 900-tallet. 
 

Jens Molter Ulriksen 
Museumsinspektør 

 
 
 


