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1. Resumé 
Undersøgelse af tre senneolitiske hellekister, tomten af en høj fra ældre bronzealder, 
tre urnegrave fra overgangen mellem yngre bronzealder og ældre jernalder, samt 27 
jordfæstegrave fra vikingetidens begyndelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Generalkvartermesterstabens kort fra 1820. Både bakken og selve Grydehøj er 
tydeligt markerede. 
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2. Undersøgelsens baggrund 
Roskilde Kommunes udbygning af Trekroner Øst nåede i 2007 bakken ”Grydehøj”, 
der er registreret som stedet, hvor Nationalmuseet i 1911 undersøgte en velbevaret 
hellekiste i en overpløjet høj. 
 
Umiddelbart før forundersøgelsen i efteråret 2005 fandtes en del af en klinge til et 
sværd eller en dolk af bronze i markoverfladen. Ikke langt derfra fandtes en grebknap 
til et bronzesværd fra ældre bronzealders periode II, ligesom en tyknakket flintøkse 
fra yngre stenalder blev opsamlet. Bronzegenstandene tydede på, at Grydehøj også 
havde lagt jord til en gravhøj fra ældre bronzealder. 
 
Ved forundersøgelsen undersøgtes to delvist ødelagte jordfæstegrave, hvor skeletterne 
var berørt af pløjning. Der var ingen oldsager, der kunne oplyse om gravenes alder. I 
to andre grave var flere velbevarede skeletter og gravudstyr, der dateredes til 
vikingetid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Søgegrøfter i 
Trekroner Øst i efter-
året 2005. Grydehøj 
er indrammet med 
rødt. 
 

 
Indenfor en radius af 4-4,5 km fra Roskilde Domkirke kendes kun få grave fra 
vikingetid. Fra Vindinge, sydøst for byen, foreligger oplysninger om vikingetidsgrave 
fundet i 1800-tallet, men materialet er øjensynlig ikke bevaret. Vest for Roskilde 
kendes en ødelagt ryttergrav fra en høj ved Ledreborg Allé og i Kongemarken er 
udgravet dele af en kristen begravelsesplads fra den sene vikingetid. Udvides radius 
til 7,5-8,5 km kendes Gerdrupgraven tæt ved fjorden nord for Roskilde, en lille 
gravplads i Snoldelev, to grave i Gevninge, en grav ved Allerslev og gravpladsen ved 
skibssætningen i Gl. Lejre. I en afstand af 14 km fra domkirken ligger en gravplads 
ved Snubbekorsgård mellem Tåstrup og Vridsløsemagle og – i den modsatte retning – 
en gravplads ved Kirke Hyllinge Kirkebakke. 
 
Grydehøjs placering i en afstand af 4 km fra Roskilde Domkirke, dvs. i den indre 
cirkel af gravpladser omkring byen, og gravpladsens udgangspunkt i en ældre 
gravhøj, der ligner forholdene i Kirke Hyllinge betød, at museet anså det for 
væsentligt, at gravene blev undersøgt. 
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Fig. 3. Grydehøjs bakkedrag ses 
foran lunden i baggrunden. Set 
fra nord, efterår 2005. 
 

 
3. Topografi 
 
Grydehøjs top befandt sig på tidspunktet for udgravningen ca. 39 m o.h. og var 
dermed det højeste punkt indenfor en radius af 1 km. Målebordsbladet fra slutningen 
af 1800-tallet angiver en højde på 40 m o.h. Ved udgravningen af hellekisten i 1911 
var omtrent 60 cm jord over undergrundsniveau, så på omtrent 100 år er fjernet 
næsten 1 m muldlag ved pløjning af bakketoppen. Bakken faldt jævnt mod vest til 
36.25 m o.h., hvor udgravningsfeltet standsede ved en nord-sydgående markvej. Mod 
nord og syd var hældet stejlere, og bakkefoden lå begge steder omkring 31,50 m o.h. 
Mest markant var hældet mod øst til søen med et fald på ca. 10%. Søen var en del af 
et lavtliggende vådområde, hvor der senest i 1820´erne har været tørveskær (se fig. 1). 
Muldlaget var 25-30 cm tykt, og undergrunden bestod overvejende af let sandet ler. 
 

Fig. 4. Søgegrøfter er angivet med sort, mens udgravningsfeltet er vist med en rød 
ramme. Kurveintervallet er 25 cm. 
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4. Udgravningsmetode og dokumentation 
 
Med udgangspunkt i søgegrøfternes fyldskifter afrømmedes så stort et areal som 
muligt, for at få afgrænset gravfeltet. De fremkomne fyldskifter blev indridset med en 
skovl og markeret med bambuspinde. Anlæggene blev nummereret fortløbende fra 
A2029 til A2187. De foregående anlægsnumre er anvendt ved tidligere udgravninger i 
Trekroner Øst. Fladen blev tegnet på folie i A3-format i målestoksforhold 1:50. 
Feltgrænserne blev desuden indmålt med GPS. 
 
Alle fyldskifter, der lignede grave, blev snittet på tværs af længderetningen med 
graveske. Fylden opgravedes i 10 cm tykke niveauer af hensyn til dokumentationen af 
fund og skeletrester i fylden. Hvert niveau blev desuden afsøgt med metaldetektor 
inden udgravning. Der blev lavet en eller flere detailtegninger i 1:10 på folie af grave 
med skeletrester og/eller gravudstyr. Tværsnit af anlæggene blev tegnet på folie i 
1:10. 
Tegningerne er blevet digitaliseret på museet efter udgravningens afslutning. 
Oldsagerne er blevet nummereret indenfor hvert anlæg (fx A2029 x 1). 
Fotodokumentation af anlægsspor er optaget i RAW- og JPEG-formater. 

Fig. 5. Kurvekort visende overfladen af undergrunden. Bemærk at bakketoppen er 
blevet delt i to ved en gennemgravning, der er sket i ældre bronzealder. 
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5. Udgravningens resultater 
 
Feltet var ca. 94 m langt og 64 m på det bredeste sted, i alt 5.664 m2. 
Muldafrømningen blev iværksat nær bakkens højeste punkt, hvor hellekisten ifølge 
Det Kulturhistoriske Centralregister skulle ligge. Herfra åbnedes feltet i en 22 m bred 
bane mod vest. Der fremkom et kort stykke af en randstenskæde af kampesten i den 
østlige side af en helt nedpløjet bronzealderhøj. Højens diameter kunne anslås ud fra 
stenspor fra randstenskæden, men samtidig har man gravet af undergrunden omkring 
højfoden for at understrege højens kontur. Denne afgravning var fyldt med muld og 
fremstod som et voldgravslignende fyldskifte omkring den østlige side af højfoden. 
Mod vest fjernedes mulden til råjorden, hvorved højtomten fremstod som et fladt 
plateau. På syd- og nordsiden af højen lå adskillige kogestensgruber, hvoraf nogle 
tydeligt var overlejret af ”voldgravens” muldfyld. Vest for bronzealderhøjen fandtes 
fyldskifter af jordfæstegravslignende karakter, suppleret med lidt stolpehuller. 
Mængden af fyldskifter aftog mod nordvest, men til gengæld aftegnede plovfurer sig 
tydeligt i undergrunden. På selve toppen af Grydehøj fandtes resterne af den 
hellekiste, som Nationalmuseet udgravede i 1911. Stedet kendetegnedes ved at være 
dækket af flintskærver. Dækstenene og to sidesten i sydøst var fjernet, ligesom 
lukkestenen i østenden var væk. Omkring hellekisten sås en del stolpehuller og 
enkelte større, gravlignende fyldskifter.  

 
 
Fig. 6. Anlægssporene er ”lyngfarvede”, mens moderne forstyrrelser er blågrønne. 
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Hellekister fra slutningen af yngre stenalder 
På bakketoppen fandtes tre hellekister. På det højeste punkt lå den kiste, som var 
bedst bevaret (A2060). Den var opbygget i en ca. 0,9 m dyb nedgravning, der var 

næsten 6 m lang og 1,55 m bred. Selve stenkisten 
var 3,5 m lang og 0,85 m bred indvendigt. De fleste 
sidesten stod på deres plads og den vestlige 
gavlsten var også urørt. Den østlige ende af kisten 
var ikke blevet retableret efter Nationalmuseets 
udgravning. Dækstenene var heller ikke længere at 
finde, og hele kisterummet var fyldt op med 
marksten og skærver.1 Omtrent 10,5 m øst herfor lå 
en ødelagt hellekiste, hvoraf kun en lav 
nedgravning og støttesten til hellerne lå tilbage. En 
tilsvarende ruin lå godt og vel 11 m syd bakkens 
top. Det er sandsynligt, at hellekisterne har været 
dækkede af en eller flere jordhøje i lighed med 
tilsvarende grave andre steder på Sjælland. 
Sammenholdes oplysningerne fra Nationalmuseets 

udgravning med forholdene i 2007 kan det 
konstateres, at indenfor de knap 100 år er der pløjet 
mellem 60 og 80 cm jord væk over den højest 
beliggende hellekiste.  

Hellekisterne hører til i den seneste del af stenalderen omkring 2000 f.Kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 8. Hellekister og stolperække er markeret med grønt. 

                                                 
1 Nationalmuseets beretningsarkiv j.nr. 616/11. Se endv. K. Ebbesen 2007, p. 42f. 

Fig. 7. Den vestlige halvdel 
af hellekisten tømt for jord. 
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Stolperække 
På bakketoppen fandtes et ret forløb af nogenlunde regelmæssigt anbragte stolpehuller 
på 22,30 m’s længde (se fig. 8). De i alt 10 stolpehuller lå med indbyrdes afstande på 
mellem 1,7 m og 3,2 m, dog hyppigst med mellemrum på lidt over 2 m. Generelt var 
der dog tale om huller på 20-30 cm’s dybde. Stolperækkens funktion eller betydning 
kan ikke udledes, og der foreligger heller ingen sikker datering. Det er muligt, at der 
er en sammenhæng med hellekisterne. Det forekommer under alle omstændigheder 
usandsynligt, at stolperækken skulle være yngre end hellekisterne. Hvis det omvendte 
skulle være tilfældet, skulle stolperne være nedgravet gennem de eller de høje, som 
efter al sandsynlighed har dækket hellekisterne. 
De øvrige stolpehuller på bakketoppen kunne ikke placeres i nogen sammenhæng, 
hverken indbyrdes i form af konstruktioner eller i forhold til hellekister eller 
bronzealderhøje.  
 
 
Højtomter fra ældre bronzealder 
Tæt ved bakketoppen fandtes en rest af en randstenskæde til en gravhøj fra 
bronzealderen. Højen er placeret på bakkens vestgående tunge, så højt det har været 
muligt uden at komme i karambolage med hellekisterne. Højfylden, størstedelen af 
randstenene og alle spor efter begravelsen var væk inden udgravningen begyndte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. De to faser af gravhøjen, hvor den mindste er ældst, er markeret sammen med 
kogestensgruberne (sort). Bemærk afgravningen mellem højtomterne og hellekisten. 
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Imidlertid fremstod højens afgræsning ganske klart, bl.a. pga. tilstedeværelsen af 
stenspor fra randstenskæden. Mere usædvanligt var den afgravning af råjord, som er 
sket rundt om højfoden. Denne afgravning er senere fyldt med muld og fremstod ved 
udgravningen som et voldgravslignende fyldskifte omkring den østlige og nordlige 
side af højfoden. Der er fjernet ca. 0,5 m råjord, hvilket fremgår særlig tydeligt, hvor 
man ved en grøft gennem bakketungen har adskilt bronzealderhøjen fra hellekisterne 
på bakketoppen. Hensigten har været at få bronzealderhøjen til at se så monumental 
ud som muligt. 
En nærmere undersøgelse af højtomten viste, at den har haft to faser. Den ældste fase 
har været ca. 14 x 13,5 m, men var kun sporadisk bevaret i form af stenspor fra 
randstenskæden mod syd. Senere har man udbygget højen til 17,5 x 17 m. Denne fase 
er tydeligere angivet i form af den korte rest af randstenskæden af kampesten og de 
mange stenspor. Det er til denne sekundære fase, at afgravningen omkring højfoden 
hører. Der var ingen spor efter begravelser i forbindelse med højtomterne. Dateringen 
til ældre bronzealder beror derfor primært på det faktum, at der i pløjelaget er fundet 
en del af en klinge til et bronzesværd og en fæsteknap til et bronzesværd fra ældre 
bronzealders periode 2. En dobbeltknap af bronze, der ligeledes er fundet i pløjelaget, 
hører til i ældre bronzealders periode 3. 
 
 
Kogestensgruber 
Der registreredes en klynge på 27 kogestensgruber syd for bronzealderhøjen, ligesom 
der var en ikke helt afgrænset klynge på 11 kogegruber på højtomtens nordside (se 
fig. 9). I fladen karakteriseredes fyldskifterne af sort, trækulholdig jord med en del 
varmesprængte sten. Form og størrelse varierede fra store, rektangulære gruber på op 
til 175 cm´s længde og 110 cm´s bredde til mindre, runde fyldskifter på ca. 70 cm i 
diameter. Nogle af kogestensgruberne blev snittet og viste sig at være ca. 20 cm dybe 
med ensartet fyld af trækul- og stenholdig fyld. Der blev ikke fundet oldsager. 
Kogestensgrubernes placering viser, at de snarere er knyttet til bronzealderhøjen end 
til hellekisterne, og det er derfor sandsynligt, at gruberne hører til i bronzealderen. 
 
 
Urnegrave fra yngre bronzealder eller førromersk jernalder 
I den vestligste og lavest liggende ende af bakketungen fandtes tre urner. De var 
nedgravede i små gruber på maksimalt 50 cm´s dybde. Alle urnegrave var mere eller 
mindre ødelagte af pløjning. Af den ene urne var kun bunden tilbage. Af de to andre 
var de nedre dele af lerkarrene urørte, 
men de var meget porøse og opløste. I 
urnerne lå lidt brændte og knuste ben. Af 
gravudstyr fandtes en knækket dragtnål 
af bronze var stukket ned blandt de 
brændte knogler i en af urnerne. I en 
anden var et enkelt afslag af flint. Med 
udgangspunkt i formen af urnen i den 
ene grav (se fig. 10) og bronzenålen i 
den anden kan gravlæggelserne dateres 
til yngre bronzealder periode 6 eller 
førromersk jernalders tidligste del 
omkring 600-500 f.Kr.     Fig. 10. Rest af urne i gruben. 
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Jordfæstegrave 
Der er fundet i alt 27 grave med skeletter fra vikingetid på Grydehøj. Heraf blev fire 
undersøgt ved prøvegravningen i 2005, mens de øvrige blev udgravet i 2007. De lå 
især på bakkens vestvendte, jævnt skrånende hæld. Ved anlæggelsen af gravpladsen  

Fig. 11. Vikingetidens jordfæstegrave er markeret med rødt. 
 
har man taget udgangspunkt i bronzealderhøjen, et træk der kendes fra en del andre 
vikingetidsgravpladser. Gravpladsen menes at være afgrænset mod nord og syd. Til 
gengæld kan det ikke afvises, at der kan ligge en eller flere uopdagede grave uden for 
udgravningsfeltet mod vest. De to grave på østsiden af bakketoppen kan også godt 
have følgeskab af yderligere begravelser. Imidlertid taler den markante østvendte 
skråning imod at gravpladsen fortsætter særlig langt i denne retning. Søgegrøfterne 
viste da heller ingen grave i dette område. 
 
Gravene fremstod generelt som aflangt rundede eller firkantede fyldskifter på mellem 
1,19 m og 2,73 m i længden og 0,69-1,65 m i bredden. Gravenes dybder, målt fra 
toppen af råjorden, lå mellem 9 cm og 60 cm. De mindste – og laveste – grave var 
tydeligvis stærkt nedpløjede, og skeletterne enten helt formuldede eller delvist 
destruerede af landbrugsredskaber. Gravenes orientering i forhold til 
verdenshjørnerne var ikke ensartet. 17 grave lå i nord-sydlige retninger, mens 10 lå 
mere eller mindre øst-vest. Kun i et tilfælde overlappede gravene hinanden. Ellers lå 
de med mindst 1,5 m´s afstand. Det er troligt, at gravene har været markerede i 
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Fig. 12. Skelet i udstrakt rygleje Fig. 13. Skelet i sideleje 

overfladen, men det kunne ikke dokumenteres i forbindelse med udgravningen. Fra 
andre gravpladser vides, at den enkelte grav kan have været omgivet af en stensætning 
og/eller være dækket af en lille jordhøj på 2-3 m i diameter og 0,5-1 m´s højde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den døde var typisk anbragt på gravens bund i udstrakt rygleje, men med plads til 
variationer. Undtagelsesvis var liget lagt på siden. Ligene har ikke været svøbt i et 
stramt klæde ved gravlæggelsen. Det er muligt, at de har været påklædte, men i givet 
fald har det været i tøj, der ikke har været forsynet med spænder eller fibler af metal.  
I fem tilfælde fandtes to lig, der var gravlagt sammen. 
 
Gravudstyret var sparsomt. En glasperle, en jernkniv eller et lerkarskår var det 
hyppigst forekommende. I en enkelt grav fandtes de smuldrende rester af en kam af 
ben og tak, og i en anden havde den døde en armring af jern om underarmen. Mest 
righoldig var gravpladsens mest omfangsrige grav. Heri fandtes bl.a. en lille 
skålformet fibel, flere glasperler, to vægtlodder, en ødelagt tenvægt og en jernkniv. En 
del små søm og beslag tyder på, at der kan have været et lille skrin i graven. 
Gravgaverne lå ikke samlet ved skelettet. De var derimod spredt højt og lavt i 
fyldjorden sammen med brændte, knuste knoglestumper. Fænomenet med de små 
stykker brændte ben gik i øvrigt igen i hovedparten af gravene. 
  
Tidsfæstelsen af begravelserne kan volde lidt vanskeligheder, da gravudstyret var 
beskedent, og kun sjældent velegnet til nærmere datering. Den rigeste grav rummede 
en fibel, der kan placeres i slutningen af 700-tallet e.Kr. og en C14-datering af en grav 
fra forundersøgelsen viste, at den var anlagt i løbet af 9. årh. e.Kr.  
Der blev ikke fundet oldsager, der entydigt var yngre end 800-tallet, så den foreløbige 
konklusion er, at gravpladsen er blevet anvendt fra slutningen af 700-tallet og omtrent 
et århundrede frem. 
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Andre anlæg 
Udover gravene fra forskellige perioder af oldtiden fandtes en del stolpehuller og 
gruber, hvoraf hovedparten formentlig er fra oldtiden. Et par større fyldskifter 
rummede groft magret keramik, der formentlig kan henføres til bronzealderen.  
 
 
6. Konklusion 
 
Den arkæologiske udgravning viste, at Grydehøj har lagt jord til begravelser gennem 
ca. 3000 år.  
 
Ældst er tre hellekister, hvoraf A2060 sandsynligvis er den oprindelige, da den er 
anbragt præcis på bakkens højeste punkt. Den blev udgravet i 1911 og kan dateres til 
senneolitikum, dvs. slutningen af yngre stenalder (se tidstavle bagerst i rapporten). Fra 
samme periode stammer to helt ødelagte hellekister, der ligger hhv. syd og øst herfor. 
Hellekisterne har formentlig været dækkede af høje.  
 
I ældre bronzealder opførtes en gravhøj, der har haft to faser. Der var intet tilbage af 
højfyld eller begravelser, men sporene af randstenskæden og en afgravning omkring 
højfoden viser dens størrelse og beliggenhed. Det er nærliggende at formode, at 
grebknappen fra ældre bronzealders periode II og klingen af bronze, der blev fundet i 
markoverfladen forud for udgravningen, stammer fra gravhøjen. En dobbeltknap af 
bronze fra overgangen mellem ældre og yngre bronzealder kan hidrøre fra en 
sekundær begravelse. Måske fra højens fase 2? Til denne gravhøj knyttes også to 
ansamlinger af kogestensgruber, der lå hhv. nord og syd for højtomten. 
 
I sen yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder nedsattes tre urner i form af 
lerkar med brændte ben. I den ene urne var en ødelagt bronzenål. Urnerne fandtes 
forenden af Grydehøjs bakketunge mod vest. 
 
Ved vikingetidens begyndelse blev især den vestvendte bakkeskråning anvendt som 
gravplads. I alt 27 jordfæstegrave kunne dokumenteres. Kun et fåtal rummede 
gravgaver. Til gengæld var der to skeletter i fem af gravene. Antallet af grave er ikke 
overvældende stort. Det er muligt, at der ligger flere grave mod nord og øst, men 
næppe i større antal. Det er sandsynligt, at der er tale om befolkningen fra en eller to 
gårde, som må have ligget indenfor en radius af 500-1000 m ved begyndelsen af 
vikingetiden. 
 
Der påvistes en del stolpehuller og gruber, der i nogle tilfælde rummede groft magret 
keramik. Der var sjældent tale om karakteristiske skår, men det var indtrykket, at der 
var tale om lerkar fra yngre stenalder eller bronzealder. Om de har med rituelle 
handlinger på bakken at gøre kan ikke afgøres. Nogen boplads synes der dog ikke at 
være tale om. 
 
Set i forhold til de omfattende udgravninger i Trekroner Øst, som primært har afsløret 
gårdanlæg fra sen førromersk jernalder og romerske jernalder, er det påfaldende, at 
netop denne epoke ikke er repræsenteret ved begravelser på Grydehøj. Omvendt er 
bebyggelser fra yngre stenalder, bronzealder og vikingetid endnu ikke påvist i 
området. Derfor er der god grund til at følge anlægsarbejder i en radius af 1 km 
omkring Grydehøj i fremtiden. 
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7. Administrative data 
Roskilde Museum stod for undersøgelsen, der fandt sted fra den 8. maj til den 29. juni 
2007. Museumsinspektør Jens Molter Ulriksen var ansvarlig udgravningsleder og 
stud.mag. David Brink var udgravningsassistent. Øvrige deltagere var stud.mag.´erne 
Louise Johansen, Runa Justinussen og Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen samt 
udgravningsmedhjælp Niels K.W. Nielsen. Cand.mag. Anne Buchardt var i 
virksomhedspraktik og Bent Vilby deltog som volontør i en kortere periode. 
Undertegnede var ansvarlig arkæolog og udgravningsleder. 
 
Fyldskifter og jordbunker blev afsøgt med metaldetektor af Vagn Jensen, Veddelev, 
André Jørgensen, Lynæs og Mauritz Tchikai, Gundsømagle. 
 
Muldafrømningen foregik ved hjælp af en gravemaskine på bælter, forsynet med 
rabatblad og leveret af fa. JL Entreprenøren, Køge.  
 
Originaldokumentation og oldsager opbevares på museet.  
Kulturarvsstyrelsens journalnummer er KUAS FOR 2003-2122-0835. 
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