
Den arkæologiske udgravning i Provstevænget 2005 
 
Fra den 1. august til den 30. september fortsatte Roskilde Museum den arkæologiske 
undersøgelse af en bygård på arealet nord for Roskilde Domkirke, som i daglig tale 
kaldes ’Provstevænget’. 
 
Provstevænget i middelalderen  
I middelalderen var området en bydel i Skt. Hans sogn, hvis nøjagtige grænser ikke 
længere kan fastlægges. Kirken, der blev udgravet i 1941 og nu henligger frilagt i 

vænget, blev opført i første halvdel af 1100-
tallet. En skriftlig kilde fra 1494 omtaler sog-
net, som stedet hvor domkirkens degn, provst 
og kantor og mange af kannikerne boede. Det 
var mennesker, der levede af embedsgods, 
højt rangeret i det sociale hierarki. Resultater-
ne af arkæologiske undersøgelser i 1941 og 
1994 underbyggede indtrykket, og i den histo-
risk-arkæologiske litteratur har kvarteret der-
for været omgivet af en aura af velstand. 
 
Prøvegravningen i 2004 
Allerede i 2004 gennemførtes en prøvegrav-
ning på baggrund af en magnetometer-

scanning, der opfangede en markant, rektangulær struktur ca. 30 m nord for den fri-
lagte ruin af Skt. Hans kirke. Strukturen viste sig at være tomten af en teglstens-
bygning med en ca. 60 m2 stor kælder. Der var intet tilbage over jorden. Alt er blevet 
grundigt nedrevet i anden halvdel af 1500-tallet. 
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Fig.  2. Hustomterne set fra øst
Fig.  1. Provstevænget er markeret med 
rød skravering. 
lderens indvendige teglstensvæg er blevet fjernet, og det samme gælder gulv-
ngen. Kun en smal stribe brolægning af piksten, dvs. nævestore marksten lagt 
lag, var intakt langs vestgavlen og i kælderhalsen. Omtrent en halv meter dy-
dtes en drænkanal bygget af teglsten. Den forløb langs indersiden af kælde-
dament, og har fungeret som et moderne omfangsdræn. Adgangen til kælde-
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ren er sket via en bred kampestenstrappe langs vestgavlens yderside. Selvom trappen 
har befundet sig udenfor huset, har den haft både teglstensvægge og tag.  

 
På kælderens nordside fandtes en nær-
mest pæreformet ovn af teglsten, der h
kunnet fyres op fra kælderrummet. Nog
le meter vest for kælderen lå en stor, 
rektangulær ovn. Som type opfattes den
hyppigt som knyttet til et hypokaustan-
læg, der ved hjælp af varm luft har op-
varmet rum i en overliggende bygnin
dette tilfælde blev bygningen imidlertid 
ikke fundet. 
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På kælderens sydside lå tomten af et 
bindingsværkshus, der været bygget 
sammen med teglhuset. Væggene har 
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Fig.  3. Sydøsthjørnet af kælderen var mest in
takt. 
tået på en stensyld, og gulvet har været let nedgravet og belagt med ler. I det ældste 
ulvlag fandtes en mønt fra Erik af Pommerns regeringstid (1397-1439).  

 det afrømmede felt udenom hustomterne fandtes flere stolpehuller og affaldsgruber, 
er typisk indeholdt genstande fra 1000-1100-årene. Fund fra 1200-årene og ”resi-
enstiden” var forbavsende få. 
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Fig.  4. Fingerring af  bronze til 
indlægning af sten, emalje eller glas. 
1100-tallet. 
 
røvegravningen godtgjorde, at teglstenshu
tateligt bygningskompleks, der har været p
ygningerne er blevet opført omkring år 14

allet. Bygherren kan meget vel have været 
andsslægt, også havde rang af ærkedegn. 
åske ikke fandt passende, og har derfor få
et kunne også konstateres, at der i område

allet. 
Fig.  5. Ørenring af bronze, 1000
1100-tallet.
set og bindingsværkshuset har været et 
assende for en kannik i et rigt embede. 
00, og nedrevet i anden halvdel af 1500-
Niels Bille, der, udover at være af stor-
Han har overtaget en residens, som han 
et opført en ny. 
t var bebyggelsesspor fra 1000-1100-
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Skriftlige kilder om bygården 
 
I 1310 købte biskop Oluf af Roskilde en bygård, der lå nord for Skt. Hans 
kirkegård. I 1315 blev den en del af det embedsgods, som doneredes til Vor 
Frue Kapel, som biskoppen havde ladet opføre ved domkirken. Bygården 
skulle være residens for kanniken, der skulle ”være af god vandel og godt 
ry. Han skal være præst, eller kunne ordineres som præst. Desuden skal han 
selv residere.”   
 
Den første kannik hed Ebbe Jensen. I begyndelsen af 1400-tallet var ærke-
degnen, Niels Bille, residerende.  
 
Skøde af 3/5 1493 
”(…) i den gård, som jeg i boer i s. Johannis sogn i Roskilde norden næst 
ved Vor Frue capelle gård i s. Johannis sogn. (Rep. 7408) 
 
Dokument af 11/11 1494 
”(…) de hus, som stander på fornævnte kirkes gård og grund liggende i for-
nævnte sogn norden for den residenciam, som hører til Vor Frue Kapel, hos 
Kattesund ud til borgediget (…). (Rep. 7757) 
 
I 1569 bød kongen, at domkapitlet skulle udlægge Skt. Hans kirke og Vor 
Frue Kapels residens som bolig for de fattige. Om planen blev ikke til noget 
vides ikke. 
 

 
 
Udgravning
Målsætningen
ikke mindst g
punkt var en k
– var det håbe
1000-1100-ta
Med denne m
denfor de øko
punkt i teglste
 

 

Vor Frue Kapels embedsgods i 
1315. Det udgjordes af jorde i et 
antal landsbyer, en vandmølle 
og en vindmølle, samt bispeti-
enden af kirkerne i Gundsømag-
le, Tåstrup, Sdr. Jernløse og 
Højelse. Hertil kom bygården i 
Roskilde. 
en i 2005 
 med udgravningen var at se nærmere på kælderkonstruktionen, hvor 
ulvet og det underliggende drænsystem var i fokus. Et andet væsentligt 
larlæggelse af bygårdens størrelse og struktur. Sidst – men ikke mindst 
t, at der kunne findes ældre bygninger, der modsvarede fundene fra 
llet og det hus, som var kannikebolig i 1300-årene. 
ålsætning var det afgørende at afrømme så stort et areal som muligt in-
nomiske rammer, der var til rådighed. Feltet blev lagt med udgangs-
nskælderens vestende og omfattede godt og vel 1000 m2.  
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Kælderen 
Af kældergulvet blev udgravet ca. 15 m2, hvilket svarer til en fjerdedel af det samlede 
gulvareal. Hertil kom den udvendige kælderhals.  
Gulvlagene var relativt fattige på oldsager. Det hænger sandsynligvis sammen med, at 

gulvet har været brolagt og er blevet holdt rent. 
Den keramik, som fandtes, kan dateres til 1400-
1500-tallet, og det samme gælder fem mere eller 
mindre velbevarede tappehaner af bronze. To 
vridere – udformet som haner – dukkede også 
op. De har oprindelig siddet i kannikens øl- eller 
vintønder, og illustrerer på bedste vis, at den 
kølige kælder har været benyttet til opbevaring 
af forråd. -

 
Under det ældste gulvlag var indbygget et 30 cm tykt lerlag, og derunder var kælde-
rens drænsystem af munkesten. Det forløb langs fundamentet frem til udløbet i nord-
siden af væggen. På et senere tidspunkt har man etableret et supplerende dræn. Det er 

placeret ovenpå det ældre 
dræn, men i vestenden af 
kælderen har man af ufor-
klarlige årsager ’snydt’, og 
ført det tværs over gulvet ca. 
1,5 m inden gavlen. Hoved-
parten af det yngre dræn er 
blevet fjernet igen, men 
nedgravningen sås tydeligt 
som et mørkt spor i det gule 
ler. Nærmest udløbet var 
bevaret en lille rest af selve 
det stenbyggede dræn.  
 

På ydersiden af kælderen 
blev drænets afløb fundet 
nedgravet ca. 1,5 m i un-
dergrunden. Også hér var 

 

Fig.  7. Den vestlige del af kælderen frilagt. Gulvlagene er 
fjernet og drænene kommet til syne. Målepinden er 40 cm lang. 
Set fra syd. 
Fig. 6. To tappehaner af bronze fra gulv
laget. 
det opbygget af teglsten. At det stadig fungere-
de var tydeligt. Ved blotlæggelsen var vand-
trykket i drænet så stort, at vandet blev presset 
ud mellem stenene i 5 cm høje væld, og efter-
følgende afvandedes hele kælderen. Udenfor
kælderen strakte afløbet sig over næsten 10 
meters længde, og mundede til sidst ud i en
bred og dyb, vandfyldt sænkning. Det udven-
dige afløb var delvist ødelagt. Flere dæksten 
var fjernet, og yderst var også nogle af side
nene forskubbede. 
 

 

 

ste-

gså kælderindgangen blev undersøgt. Fjernel-O
sen af de yngre gulvlag blotlagde resterne af -
Fig.  8. Afløbets afslutning i den vand

fyldte grav. Set fra syd. 
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dørens vanger. Nedrivningen har kun 
efterladt de tre nederste skifter af tegl-
sten, som på det tidspunkt har været 
dækket af jord og gulvbelægninger. 
Vangerne har været opført med såka
te formsten, som i dette tilfælde har en 
afrundet side, der har udgjort selve 
dørkarmen. Døren har været 1,26 m 
bred. 
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moderne villaer. Det kan naturligvis i
 

vrige resultater 
tolpehuller og affaldsgruber, der, ved prøvegravningen i 2004, i 
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Fig.  9. Dørvange. Den nederste afrundede sten 

 
 
 
 markerer det oprindelige gulvniveau. 
 

Den allerede omtalte vandfyldte grav, hvor drænets afløb endte, var om
bred og mindst 30 m lang. Den havde en stærkt skrånende inderside, og bunden ble

ikke nået i udgravningen. Hvorvidt den er na-
turlig eller opgravet, kunne ikke klarlægges 
med sikkerhed. Kunstig eller ej, så opfattes d
på nuværende tidspunkt som den nordlige 
grænse for bygården. Mod syd fandtes et st
pehegn, der har afgrænset Skt. Hans kirkegård 
mod nord, dvs. ind mod bygården. Fra dette 
hegn til den vandfyldte grav var 40 m, som al
samtidig er bygårdens bredde. Mod vest var 
forholdene ikke så klare. Det er muligt, at feltet 
ikke strakte sig langt nok i den retning. I hvert 
fald fremkom ingen hegnsforløb i form af enten
en grøft eller stolpehuller. Mod øst er afgræns-
ningen endnu uudforsket. Fra Nationalmuseets 
undersøgelser i Provstevænget i 1940´erne vi-
des, at der er en brolagt vejbane vest for vores 
udgravning. Vejen kendes i senmiddelalderen 
under navnet ’Kattesund’. Nogenlunde ud for 
irkeruinen drejer den mod nordvest, dvs. væk 

fra kannikresidensen, og forsvinder ind under de
kke siges med sikkerhed, at bygårdens skel når 

helt ud til denne vej. I givet fald er der tale om en meget stor matrikel på 60-70 meters
længde, og det kunne være interessant at se nærmere på dette spørgsmål. 
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Fig.  10. Plan over det udgravede areal.  

Ø
Fordelt i feltet var s
overvejende grad kunne henføres til 1000-1100-tallet på baggrund af oldsagerne. Me
afrømningen af det 1000 m2 store felt var det forventet, at stolpebyggede huse – og 
eventuelle hegnsforløb – ville kunne erkendes. Det viste sig imidlertid ikke helt så 
enkelt. I den sydvestlige del af feltet var et større område, hvor der er blevet gravet 
efter blåler. Disse store, firkantede grave er blevet fyldt op igen, tilsyneladende i 
1500-1600-tallet, og ovenpå var sporadiske brolægninger. De kan repræsentere re
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af gårdspladsen, men er i givet fald fra 
den allerseneste fase af bygårdens eksi-
stens. Også vestligt i feltet var et områ
med store fyldskifter, som viste sig at 
være nedgravet til 1 meters dybde og 
atter fyldt op med ler, mørtel, mursten
andet affald. Heriblandt var glaseret ke-
ramik fra 1200-1300-tallet. Dateringen 
passer med oplysningerne om tilstedevæ
relsen af en bygård omkring 1300, og f
det store hul har man formentlig taget l
til at kline vægge eller lave et lerstamp
gulv. De omfattende materialegrave fyld-
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Fig.  11 Afrensning af brolægninger.
e meget i feltet, og forringede således mulighederne for at se sammenhænge i de f
oldsvis mange stolpehuller.  

or-

erspektiver 
lturhistoriske briller er Provstevænget et særdeles interessant område. 

-
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idlertid resterer endnu at un-

, 

g om der er flere bygninger hér, må fremtiden vise. 

l 

Roskilde, den 4. november 2005 

Jens Ulriksen
Muse

et gennem ku
er er overleveret flere skriftlige kilder, som – mere eller mindre detaljeret – bibrin-
er os oplysninger om ejendomsforhold, bygninger og gader. Der kan endda sættes 
avne på nogle af de mennesker, som har boet og virket i kvarteret. Det ekstraordinæ

re er imidlertid, at de fysiske 
rammer kan udgraves og unde
søges, fordi vænget ikke har væ-
ret bebygget siden middelalde-
ren. Roskilde Museums undersø
gelser i de seneste par år har vis
at levnene kan være velbevarede
At frilægge en bygård fra høj- og
senmiddelalderen er ikke hver-
dagskost i dansk arkæologi. 
 
Im
dersøge arealet øst for årets ud-
gravningsfelt. Det kan forventes
at bygårdens østlige skel findes 
hér. Hvordan det har set ud, om 
det går langs gaden Kattesund, 
Det er ligeledes forventeligt, at 

er vil være flere spor efter bebyggelsen, der har befundet sig i området fra 1000-
allet til kannikresidensens oprettelse. Det er museets indstilling, at disse spørgsmå
kal belyses i de kommende år. 

Fig.  12. Udsnit af udgravningsfeltet. Kælderen ses øverst 
til højre. Med rødt er markeret fire stolpehuller fra en 
mindre bygning. 

 
 

umsinspektør 
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