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Udgravning af gravplads fra 300-tallet på Sandvejen 27, Vindinge blev foretaget af 

Roskilde Museum i perioden 14. juni – 16. juli samt 29. september-5. oktober 2004. 

Udgravningsansvarlig: museumsinspektør Tom Christensen 

Daglig leder: museumsinspektør Mette Høj 

Øvrige deltagere: stud. mag.’erne Maja Andreasen, Rune Iversen, Lisbeth Gernager 

og arbejdsmand Niels Nielsen 

 

 

Baggrund for udgravningen 
I sommeren 2004 foretog Roskilde Museum en arkæologisk udgravning på Sandvejen 

27, Vindinge. Udgravningen blev iværksat i forbindelse med Lokalplanforslag nr. 409 

for Boliger ved Sandvejen i Vindinge. Ejeren, Köhn & Nedergaard A/S, ønskede at 

nedrive de eksisterende depotbygninger på området, som tidligere ejedes af Forsvarets 

Bygningstjeneste. I stedet ønsker ejer at opføre boligbyggeri på arealet.  

 

En prøvegravning blev udført af Roskilde Museum den 19.-20. maj 2004, hvor 1,5 m 

brede søgegrøfter blev udlagt for at afgrænse gravpladsens omfang. Fire n-s-vendte 

søgegrøfter blev lagt på det ubebyggede græsareal vestligst på området, og en ø-v-

vendt søgegrøft nordligst i området. Endvidere blev der trukket søgegrøfter på græs-

arealet på gårdspladsen samt øst for den nordligste depotbygning.  

 

I søgegrøfterne konstateredes fyldskifter, der tolkedes som grave. På baggrund af det-

te blev et budget for den egentlige udgravning beregnet. Både prøveundersøgelsen og 

den arkæologiske udgravning blev i henhold til Museumslovens § 27 stk. 4 bekostet 

af bygherre.  

 

 

 

 

 
Udgravningen indtegnet på 4-cm kort. 
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Hovedresultater 
 

Gravpladsen 

Ved undersøgelsen udgravedes dele af en gravplads, der daterer sig til den seneste del 

af romersk jernalder (o. 320-400 e.Kr.). Gravpladsen er anlagt på den højestbeliggen-

de del af en langstrakt nordøst-sydvest-vendt sandbanke i den nordlige del af Vindin-

ge landsby. Sandbankens højeste punkt ligger ca. 59.40 meter over DNN. 

Gravpladsen strækker sig – fra det i 2004-berørte område – mod vest ind på Stålmo-

segårds jorder (nu beplantet med nåletræer) og mod nord og nordøst under nuværende 

parcelhusbyggeri. Disse områder har tidligere været delvist undersøgt af først Natio-

nalmuseet (1972-75) og senere i 1983 og 1988 af Roskilde Museum. Nationalmuseet 

udgravede endvidere i 1976 et mindre område på det tidligere militære depotområde. 

Ved disse undersøgelser blev udgravet i alt 84 grave og 4-5 brandgrave.  

  

  
Ved den aktuelle udgravning (2004) blev det ubebyggede græsareal vest for de eksi-

sterende militære depotbygninger undersøgt. Muldlaget blev fjernet med gravemaski-

ne, og et felt på ca. 1000 m
2
 frilagt. Gravene markerede sig tydeligt i den sandede 

undergrund som rektangulære/let ovale fyldskifter (se vedlagte udgravningsplan).  
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Overjorden er fjernet ned til undergrundsniveau, og anlæggene ridset op. Der gøres klar til tegning af 

fladen. 

 

Jordfæstegrave 

Der blev udgravet 20 jordfæstegrave og 2 brandgrave. Afstanden mellem gravene var 

visse steder meget ringe, men ingen af gravene overlappede hinanden. Dette må skyl-

des, at de oprindeligt har været markerede, evt. med sten – i gravfylden blev i flere 

grave fundet store sten - eller lille tue. 

 

 

 

Gravene tegnede sig som mørke 

fyldskifter i den sandede under-

grund. 

Først udgravedes den sydlige halvdel af gravene, og den 

fremkomne profil med de forskellige jordlag blev tegnet. 
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Alle jordfæstegrave er orienteret tilnærmelsesvist nord-syd. Gravenes dybde varierer 

derimod fra ca. 0,30 m nedgravet i undergrunden til mere end 1 m dybe grave. 

På grund af jordbundsforholdene på stedet, sand, er skeletmaterialet ikke bevaret, men 

hvor vi med sikkerhed ud fra gravgodsets placering eller fund af tandemalje kan afgø-

re det, har den afdøde i de fleste tilfælde været placeret med hovedet mod nord. I et 

enkelt tilfælde kunne de fedtede ligrester i bunden af graven registreres. Også her har 

den døde ligget med hovedet mod nord, placeret i såkaldt hocker-stilling, eller ”sove-

stilling” dvs. på siden med benene let bøjede. 

 

I nogle grave kunne resterne efter en trækiste registreres. På billedet herover ses tyde-

ligt kistens omrids samt bundplankerne i en af de største grave. Kisten målte ca. 1,80 

x 1,0 m, mens selve nedgravningshullet i overfladen målte ikke mindre end 3,0 x 2,2 

m. Graven var gravet ca. 1 m ned i undergrunden. 

 

 

Gravgaver 

Gravudstyret på Vindinge-gravpladsen består fortrinsvis af lerkar, 1-3 lerkar, oftest 

placeret i gravenes fod- og/eller hovedende. Lerkarrene har naturligvis på gravlæggel-

sestidspunktet indeholdt forskellige mad- og drikkevarer til den døde. 

Derudover kan gravene indeholde forskelligt udstyr som kamme eller rettere resterne 

deraf, nemlig de kamnitter i bronze eller jern, der oprindeligt har holdt kammenes 

benplader sammen. Benpladerne er ligesom skeletmaterialet væk i dag. Desuden in-

deholdte flere af gravene fine smykker som perlekæder og dragtnåle, benævnt fibler. 

 

Bunden af den nordlige del af grav DQ. Her kan de 

fedtede rester efter liget tydeligt ses: hoved rygsøjle 

og bøjede ben. 

 

Kistebund i grav EL. 
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Nogle af de rigeste og mest interessante grave skal her kort omtales: 

 

Grav DQ 

2,60 x 1,40 m rektangulært fyldskifte, 0,80 m nedgravet i undergrunden. Den døde har 

ligget med hovedet i nord, på siden med let bøjede ben (hockerstilling) (se foto s. 5). I 

fodenden 3 lerkar af forskellig type: vase, hankekop og lille bæger. Af øvrigt gravud-

styr blev fundet små jernnitter (resterne efter en kam) og tenvægt af ler. Ved brystre-

gionen endvidere to fibler af jern samt en imponerende perlekæde bestående af ca. 60 

ravperler. Ravsmykket her er ganske enestående og er opbygget af skiftevis to små 

skiveformede perler og en stor berlokformet perle. Endnu en perlekæde bestående af 

35 små skiveformede ravperler lå i graven. 

 

 

 
 

De to ravkæder fra grav DQ blev optaget i præparat - her under udgravning på museets konserve-

ringsværksted. 

Hankekop og lille vase i grav EH. Fibel/dragtnål i bronze fra grav EO, l.: 4 cm. 
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Grav ED 

1,40 x 0,90 m rektangulært fyldskifte, 0,70 m nedgravet i undergrunden. Midt i gra-

ven stod et lille lerkar, mens 2 andre lerkar var placeret i sydligste hjørne. I den sydli-

ge del (hovedenden) lå endvidere jernnitter (resterne efter en kam) samt en perlekæde 

af glasperler bestående af små runde gule, blå, grønne og brune perler adskilt af lange 

røde facetterede perler (godt 50 perler). Tæt derved endnu en kæde af hovedsagelig 

grønne og blå glasperler. 

 

 

Lerkar stående in situ i hovedenden af grav ED. 

 

 

 

Nærbillede af et par af de berlokformede 

ravperler fra grav DQ. De måler i højden 

ca. 2 cm. 
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Perlekæderne i grav ED optaget i præparat og her under udgravning på konserveringsværkstedet. 

 

Grav FK 

1,80 x 0,62 m rektangulært fyldskifte, 0,28 m nedgravet i undergrunden. Den døde – 

tænder delvis bevaret – lå med hovedet mod nord. I fodenden stod et lille lerkar, mens 

to hankekopper var placeret i den nordligste ende. Omkring brystregionen et hals-

smykke bestående af udelukkende glasperler (præparatet endnu ikke udgravet) i man-

ge forskellige farver. I forbindelse med perlekæden endvidere en fibel i bronze. 

 

 

Gravudstyr fra den nordlige del 

af grav FK. 
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Nærbillede af perlekæde og i midten fiblen fra grav FK. Foroven ses den gravlagtes tænder. 

 

Grav FL 

1,15 x 0,40 m let ovalt fyldskifte, 0, 26 m nedgravet i undergrunden. Ved hovedenden 

stod et hankekar. Omkring brystregionen en perlekæde bestående af glasperler  

(ca. 70) samt en enkelt bronzefibel. 

 

 

Den nordlige del af grav FL med gravgaver. 
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Perlekæde optaget i præparat - længst mod højre ses bronzefiblen (grøn). 

 

Grav DP og EL 

2 grave adskiller sig markant fra de øvrige, grav DP og EL, og begge bidrager med 

væsentlige nye oplysninger om de ceremonier, der var knyttet til begravelserne. Un-

der udgravningen kunne nemlig konstateres, at begge grave, der var meget dybe og 

store, på et senere tidspunkt har været åbnet. 

 

 

Grav DP 

3,40 x 1,45 m rektangulært fyldskifte, 

ca. 1,0 m nedgravet i undergrunden. I 

graven kunne tydeligt konstateres et 

”plyndringshul”, der meget præcist var 

begrænset til kun den nordlige del af 

graven – altså hvor den dødes bryst-

parti sandsynligvis har ligget. I gra-

vens sydlige ende blev et lille hanke-

kar samt bronzenitterne efter en kam 

fundet in situ. I forbindelse med gen-

åbningen af den nordlige halvdel var et 

fint ornamenteret lerkar blevet delvist 

ødelagt. I de nederste 10-15 cm af 

denne del af graven blev ca. 20 ravper-

ler samt et mindre antal glasperler fun-

det liggende spredt i fylden. I fylden 

opsamledes endvidere skårene fra det 

ødelagte lerkar – så mange skår, at 

karret formodentlig vil kunne samles 

til et helt kar. I denne del af graven 

blev desuden opsamlet en guldnål og 

De mørke fyldskifter langs kanten er tørv. 
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et par små, tynde bronzenåle.  

Opbygningen af graven var desuden speciel. Her kunne tydeligt registreres, hvordan 

man oprindelig har placeret græstørv langs gravens sider, formodentlig for at forhin-

dre nedskridning af den sandede undergrund. Disse græstørv tegnede sig som sorte 

afgrænsede ”plamager” langs nedgravningskanten.  

 

 

Grav EL 

3,0 x 2,2 m tilnærmelsesvist rektangulært fyldskifte, ca. 1 m nedgravet i undergrun-

den. I grav Også her kunne registreres et stort ”plyndringshul”, og samme fænomen 

med mange spredte gravfund – mere end 100 rav- og glasperler – ofte kun millimeter 

store glasperler - fibel, sølvring, guldring, bronzenitter efter kamme, skår efter ro-

mersk glasbæger osv. - lå spredt i det nederste fyldlag. 

 

 

 

Også konstruktionen af denne grav er ganske særlig. I ca. 0,6 m dybde kunne ses en  

 

 

Snit gennem grav EL - i ca. 60 cm dybde indsnævredes nedgravningen meget pludseligt. 

Guldring fra grav EL, ca. 1 cm i dia. 

 

Fibel/dragtnål i bronze fra grav EL, l.: ca. 5,2 cm 
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terreasseformet indsnævring, således at undergrunden nærmest har dannet en bænk-

lignende konstruktion. Selv om graven har været genåbnet og flere af genstande lå 

noget spredt var kistebunden ikke ødelagt. Det er nemlig i denne grav den tidligere 

viste flotte plankebund blev registreret (se foto på s. 5 ). 

 

Alt tyder på, at åbningen af disse grave (gælder evt. også grav EO) må være sket 

umiddelbart efter selve gravlæggelsen, eller i hvert tilfælde mens gravenes markering 

endnu har været synlig. Da meget kostbart gravgods endnu lå tilbage i gravene – nu 

ganske vist omrodet – tyder det ikke på egentlig gravrøveri, men må nok snarere tol-

kes som en ceremoniel handling – evt. fjernelse af den døde. Lignende observationer 

er i de senere år blevet gjort ved undersøgelser af andre gravpladser fra samme perio-

de. De nye iagttagelser fra Vindinge-gravpladsen vil kunne kaste nyt lys over og for-

ståelse af jernalderens gravskik. 

 

 

Brandgrav og afgrænsning af pladsen 

Ved de tidligere undersøgelser på gravpladsen blev registreret et system af grøfter, der 

kan have afgrænset gravpladsen eller dele af den. Lignende grøfter blev også fundet 

ved udgravningen i 2004 – dels sydligst på feltet samt i den sydøstlige del af hoved-

feltet. Også her må grøfterne tolkes som en afgrænsning af gravpladsen. Efter den 

egentlige udgravnings afslutning og depotbygningernes nedrivning blev flere grøfter 

trukket herunder for om muligt at følge disse grøfter, og komme nærmere en egentlig 

tolkning. 

En særlig interessant iagttagelse blev registreret i den sydlige grøft. Denne indeholdt 

nemlig - inden for et begrænset område - en meget stor mængde brændte menneske-

ben samt de brændte rester efter forskelligt gravudstyr: glasperler, bronzefibler samt 

 

 

Grøft med brandgrav fyldt med brændte menneskeknogler, der ses som hvide prikker i den sorte fyld. 
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lerkarskår. 

Også denne brandgrav kan dateres til samme periode som gravpladsen i øvrigt. 

 

Datering og beskrivelse af perioden 
Som tidligere nævnt kan gravpladsen på grundlag af det medfølgende gravudstyr, især 

fiblerne, dateres til den seneste del af romersk jernalder. I fagterminologien benævnes 

tidsafsnittet romersk jernalders per. C 3, og i absolutte årstal strækker denne periode 

sig fra ca. 320-400 e. Kr. Enkelte grave på den tidligere undersøgte del af gravpladsen 

samt en grav fra 2004-udgravningen strækker sig ind i det følgende tidsafsnit, per. D, 

ældre germansk jernalder.  

 

Perioden fra Kristi fødsel og ca. 400 år frem er opkaldt efter Romerriget, der etablere-

des mod syd i denne periode. Selv om romerne aldrig nåede herop, men standsede 

deres fremrykning ved Rhinen, kom det skandinaviske område under stor indflydelse 

fra den romerske kultur. Fra bl.a. Stevns (Himlingøje-gravene) kendes nogle endog 

særdeles rige grave fra 200-tallet, hvor man kan se, at den mest velstående del af sam-

fundet har omgivet sig med kostbare romerske luksusvarer som glasbægre, vinøsesæt 

og spande af bronze samt fornemme sølvbægre. Forskerne i dag opfatter Stevns som 

et østsjællandsk magtcenter med stærke forbindelser til det romerske rige – ja, måske 

et tidligt østdansk kongedømme. 

 

 
 

Generelt kan siges om samfundet i romersk jernalder, at det har været et bondesam-

fund med en, siden Kristi fødsel, stigende befolkningstilvækst. Befolkningen har boet 

i små landsbybebyggelser, der med cirka en generations mellemrum, når jorden var 

udpint efter dyrkning, flyttedes. Samfundet har først og fremmest været baseret på 

slægtskabet, og de netop omtalte ekstremt rige grave vidner om en stigende hierarki-

sering af samfundet i løbet af perioden. 

 

Gravpladsen i Vindinge med sine nu ca. 110 begravelser hører til blandt de største 

gravpladser i landet og den største på Sjælland fra yngre romersk jernalder. Hoved-

parten af de døde på gravpladsen er blevet gravlagt med hjemligt producerede daglig-

dags ting som lerkar, fibler, perler, knive og kamme. Men enkelte rigt udstyrede grave 

vidner om, at visse personer i lokalsamfundet har haft adgang til romerske importva-

rer – i 2004-udgravningen blev der fundet glasskår fra et glasbæger produceret i den 

romerske provins omkring Rhinen. Også en meget rig kvindegrav med et imponeren-

de smykkeudstyr (udgravet 1988) indeholdt importvarer som romersk sølvmønt, en 

Fylden i den nederste del af 

gravene blev soldet for at være 

sikre på, at selv millimetersmå 

glasperler blev fundet. Her en 

gul stjerneformet glasperle 

samt flere ravperler. 
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denar, samt frøet af en blærenød (anvendt som amulet), der oprindeligt stammer fra 

det sydøsteuropæiske område. 

 

Den meget forskellige sammensætning af gravudstyr – nogle kun med lerkar, andre 

desuden med perlekæder, fibler m.m. – vidner om en social lagdeling også inden for 

det lokale bondesamfund, hvor man med gravgaverne har villet markere den dødes 

sociale status. 

 

Med den seneste undersøgelse må man betragte gravpladsen i Vindinge som så godt 

som totaludgravet. Det åbner for muligheder for analyser af oldsagsinventaret samt i 

et videre perspektiv for analyser af den demografiske sammensætning i en sjællandsk 

landsby. 

 

Ved udgravningen i 2004 kunne som noget nyt registreres, hvordan græstørv i nogle 

af de dybeste af gravene har indgået i gravkonstruktionen. Tørvene er blevet placeret 

dels langs nedgravningens sider for at forhindre nedskridning af sand dels ovenpå 

selve graven, hvor de har dannet en lille høj.  

Udgravningen kan endvidere være med til at kaste nyt lys over de ceremonier, der kan 

have været knyttet til begravelsesritualerne. Her tænkes på det fænomen, at nogle af 

de dybeste - og også rigeste – grave var blevet genåbnet, gravudstyret forstyrret, men 

ikke fjernet. Måske har det været den gravlagte, man har fjernet efter en kort periode? 

 

 

Vindinge-området 
Et oplagt spørgsmål er naturligvis: hvor boede de folk, der blev begravet her på den 

højtbeliggende sandbanke nordligst i Vindinge. Her må arkæologerne foreløbigt mel-

de pas, den samtidige boplads kendes endnu ikke.  

 

Men at der har været tale om en næsten ubrudt bebyggelseskontinuitet gennem hele 

jernalderen og vikingetid i Vindinge-området viser tidligere undersøgelser foretaget af 

Roskilde Museum. Sydvest for gravpladsen – på Stålmosegårds jorder – udgravede 

museet i 1982 en hustomt og affaldsgruber fra ældre romersk jernalder (0-200 e.Kr.). 

På Stålmosegårds jorde er desuden som løsfund fundet en fibel fra yngre romersk 

jernalder. Ikke langt herfra blev i 1982 i forbindelse med boligbyggeriet Moesgaard i 

den østlige del af Vindinge udgravet flere hustomter, der i tid strækker sig fra tidlig 

vikingetid (800-tallet) og ind i tidlig middelalder (o. 1100).  

Disse udgravninger understøtter dermed stednavneforskningen, der normalt anser 

byer med endelsen -inge som hørende til blandt de ældste – opstået en gang i jernalde-

ren. 

 

Dataliste 
Udgravningen på Sandvejen 27, Vindinge er registreret som ROM j.nr. 555 i Roskilde 

Museums journalsystem.  

Efter udgravningens afslutning vil der samtidig med en gennemgang af fundmaterialet 

blive udarbejdet en beretning, der mere detaljeret gennemgår udgravningen, dens do-

kumentation, metode og resultater, ligesom der udarbejdes lister over anlæg, fund, 

tegningsmateriale, fotografier m.m. Originalmaterialet vil fremover ligge på Roskilde 

Museum, mens en kopi af beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen og vil senere gå 

i Nationalmuseets arkiv. 

 

8.10.2004 Mette Høj, Roskilde Museum 


