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Resumé 
I 2009 og 2010 udførte Roskilde Museum for Vejdirektoratet en række prøvegravninger forud 
for Holbækmotorvejens udvidelse mellem Fløng og Roskilde Vest. Foranlediget heraf blev 
foretaget i alt syv arkæologiske nødudgravninger af varierende omfang. Der blev blandt andet 
gjort fund af et hus under en gravhøj fra overgangen mellem sten- og bronzealder, 
gårdbebyggelser fra sen romersk jernalder, vikingetid og middelalder, middelalderlige 
skelgrøfter samt aktivitetsspor fra renæssance/nyere tid. 
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Indledning 
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Fig. 1. Et udsnit af de Høje Maalebordsblade fra sidste halvdel af 1800-tallet med projekteringen af 

Holbækmotorvejens udvidelse. – Tegning Roskilde Museum. Projektering Vejdirektoratet. Baggrundskort © KMS. 

 

I MARTS 2009 KUNNE ROSKILDE MUSEUM PÅBEGYNDE det arkæologiske feltarbejde, som skulle 

foregribe Vejdirektoratets udvidelse af Holbækmotorvejen på strækningen Fløng-Roskilde 

Vest, benævnt projekt M11. Forud for dette fandt en langvarig planlægningsproces sted, 

hvoraf museet var en del fra 2005 og frem. Det udmøntede sig skriftligt i december 2007 i en 

faglig vurdering af vejprojektets arkæologiske konsekvenser, på basis af dets daværende 

udformning.1 Den arkæologiske vurdering tog udgangspunkt i en arkivalsk gennemgang af 

kulturhistorisk relevant kortmateriale samt oplysninger om hidtidige arkæologiske fund langs 

den pågældende vejstrækning. Hermed kunne de af anlægsarbejdet berørte arealers 

arkæologiske potentiale klassificeres; visse områder kunne allerede på forhånd afskrives på 

grund af nyere tids byggeaktivitet, mens andre i højere eller lavere grad måtte forventes at 

kunne rumme spor af væsentlig kulturhistorisk betydning. 

 Idet Vejdirektoratet valgte at følge den arkæologiske vurdering, blev der 

iværksat systematiske forundersøgelser af samtlige arealer, hvor museet havde interesser. 

De arkæologiske forundersøgelser er beskrevet i en selvstændig rapport.2 På baggrund af 

forundersøgelsens resultater måtte visse områder indstilles til arkæologisk nødudgravning, jf. 

Museumslovens bestemmelser, før de kunne frigives til det planlagte anlægsarbejde. 

Planlægningen af de arkæologiske undersøgelsers forløb fandt sted i samråd mellem 

Vejdirektoratet og Roskilde Museum, idet der skulle tages hensyn til 

ekspropriationsprocessen såvel som de forskellige entreprisers prioritering. 
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I det følgende fremlægges resultaterne af de syv pågældende nødudgravninger. Efter aftale 

med Vejdirektoratet og Kulturarvsstyrelsen er resultaterne samlet i én bygherrerapport, selv 

om der er tale om budgetmæssigt og administrativt selvstændige undersøgelser. Rapporten 

er baseret på de udgravningsberetninger, der er udarbejdet særskilt for hver udgravning, og 

som rummer den indsamlede dokumentation af efterfølgende analyse på detailplan. 

Udgravningerne er fremlagt i den rækkefølge, hvori feltarbejdet fandt sted (fig. 2). 

 
Fig. 2. Ortofoto med de undersøgte områder. Lilla angiver prøvegravede arealer, mens stjernerne angiver afledte 

arkæologiske nødudgravninger. – Tegning Roskilde Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

Vejen og landskabet 

Roskilde Amt anlagde i første halvdel af 1950’erne en tresporet omfartsvej syd om Roskilde. 

Omfartsvejen blev senere en del af Holbækmotorvejen, som anlagdes etapevis. Strækningen 

nord om Hedehusene blev som den første etape indviet i 1960, og i 1965 stod de fem 

kilometer syd om Roskilde færdige. På strækningen fra Københavnsvej til kort før 

Lindenborgvej blev den nuværende motorvej lagt oven i vejføringen fra 1950’erne. Dette 

anlæg slår en stor kurve gennem landskabet sydøst, syd og sydvest for Roskilde i en afstand 

af to kilometer fra byens centrum. Det landskab, der nu præges af motorvejen, er øst for 

Hedelandsvej relativt fladt og lavtliggende, omkring 26 m.o.h., men løfter sig mod vest 

betydeligt, op til et småbakket moræneplateau, beliggende omkring 42-53 m.o.h., som 

strækker sig til vest for Roskilde. 

Mens vejen dengang blev anlagt på åben mark, så danner den i dag i store 

træk grænsen mellem by og land ved Roskildes sydlige forstæder. Af denne årsag udbygges 

den eksisterende motorvej derfor asymmetrisk her, således at den nordlige, bebyggede 

vejkant bibeholdes, mens udvidelsen sker langs sydsiden af motorvejen som i større omfang 
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består af åbent land. Anlægsarbejdet strækker sig i sin fulde udstrækning fra og med 

afkørslen Roskilde Vest til øst for Fløng, hvoraf strækningen fra Roskilde Vest til 

Hedelandsvej omfattes af Roskilde Museums ansvarsområde, mens den resterende 

strækning hører under Kroppedal Museum (fig. 1). Vejanlægget omfatter ikke alene selve 

udvidelsen af vejbanerne, men også tilknyttede anlæg i det omgivende landskab såsom til- og 

frakørselsramper, regnvandsbassiner, ledningsomlægninger samt midlertidige arbejdsarealer. 

 

Om det arkæologiske materiale 

Langt størstedelen af vores fortid befinder sig i den forhistorie periode, hvortil den primære 

videnskilde er materielle – arkæologiske – levn. I tiden før år 1000 e.v.t. findes der kun i 

meget begrænset omfang skriftlige kilder, som beretter om datidens samfund. Imidlertid har 

der i over 12.000 år levet mennesker i det område, vi i dag betegner som Danmark. Sporene 

efter disse mennesker består i høj grad af dels genstande, dels rester af konstruktioner, som 

gemmer sig i eller under mulden. 

 De almindeligste spor er rester af bebyggelse. Det kan synes, at der har boet 

mennesker næsten overalt, men det skyldes naturligvis, at der er tale om et langt tidsspænd 

omfattende næsten utallige generationer. Imidlertid anvendte man først sten og tegl som 

byggemateriale fra 1100-tallet og frem, og bebyggelsessporene består indtil da især af de 

negative aftryk af nu bortrådnede jordgravede træstolper – i arkæologien betegnet som 

stolpehuller. Selv om de ikke syner af meget, er stolpehullerne vidnesbyrd om menneskelig 

handling og kan som sådan rumme mange oplysninger. Først og fremmest angiver deres 

indbyrdes placering husenes grundplan, som igen kan fortælle noget om husenes 

konstruktion og alder. Således taler man om toskibede og treskibede huse, hvor 

tagkonstruktionen er båret af henholdsvis én og to rækker af stolper. De toskibede huse med 

en central stolperække er karakteristiske i yngre stenalder og afløses i ældre bronzealder af 

treskibede huse, der i forskellige udgaver er fremherskende i bronze- og jernalder. Først i 

middelalderen bliver væggene til et tagbærende element. Bebyggelser vil ofte være omgivet 

af tilknyttede anlæg – det kan være nedgravede værkstedshytter, brønde og affaldshuller. Det 

er tit i disse anlæg, at der findes egentlige genstande samt affaldsrester i form af eksempelvis 

potteskår og dyreknogler. En anden betydningsfuld fundgruppe er menneskenes begravelser. 

Gennem tiden har der hersket mange arter af gravskik: brændte grave, ubrændte grave; 

synlige grave i en høj eller skjult under flad mark; individuelle begravelser eller flere individer i 

samme grav. Gravhøjene, der især stammer fra sten- og bronzealderen, står ofte som 

fredede monumenter i landskabet, velkendte af de fleste. Deres fulde antal er dog langt 

højere end de, der kan ses. Ofte er højene blev ødelagt i tidens løb, og ligger som næsten 

usynlige pukler, der kun kan lokaliseres på gamle kort, gennem marknavne eller med et 

erfarent øjekast ud over markerne. 

 Aldersbestemmelsen af det udgravede materiale kan ske på flere måder. Som 

oftest arbejder arkæologen med relativt brede dateringsrammer, og kun sjældent kan man 

datere med få års præcision. Groft sagt kan man dele dateringsmetoder i to grupper: de 
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kulturhistoriske og de naturvidenskabelige. Kulturhistoriske dateringer baseres på 

sammenligning med andre arkæologiske fund – eksempelvis ud fra elementer som 

genstandstyper, kunsthistoriske stilarter og teknologiske karakteristika. Naturvidenskabelige 

dateringer kan være dendrokronologi, hvor træ aldersbestemmes på grundlag af årringene, 

eller 14C-analyse af organisk materiale, hvor man måler den ustabile kulstof-14-isotop. Det 

mest ideelle er naturligvis, når kulturhistoriske og naturvidenskabelige dateringsmetoder kan 

sammenholdes. 

Arkæologien kan drage stor nytte af en lang række specifikke videnskaber, 

oftest på det naturvidenskabelige felt. Foruden de nævnte dateringsmetoder, bliver 

eksempelvis dyreknogler artsbestemt af zoologer, menneskeknogler af antropologer samt frø 

og pollen af botanikere, mens skrøbelige genstande bliver stabiliserede af konservatorer. En 

anden hjælpende hånd, som er af stor betydning under feltarbejdet, får arkæologerne af 

volontører med metaldetektorer, hvormed mange løsfund i de øverste jordlag – især fra 

jernalder og middelalder – bliver lokaliseret. 

 

Oversigt over udgravningerne 

ROM 2662 M11 Lindenborgvej Syd 

Bebyggelse fra romersk jernalder, vikingetid og renæssance/nyere tid 

 

ROM 2681 M11 Lindenborgvej Nord etape I 

Bebyggelse fra vikingetid 

 

ROM 2681 M11 Lindenborgvej Nord etape II 

Aktiviteter fra vikingetid samt bebyggelse og skelgrøfter fra middelalder 

 

ROM 2669 M11 Trekroner Station Sydøst 

Gravhøj og hus fra sen yngre stenalder 

 

ROM 2713 M11 Trekroner Station Syd 

Bebyggelse fra jernalder 

 

ROM 2744 M11 Lillevangsvej 3 

Bebyggelse fra oldtid 

 

ROM 2783 M11 Ringstedvej Nord 

Bebyggelse fra jernalder 
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ROM 2662 M11 Lindenborgvej Syd 
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Fig. 3. Søgegrøfter og udgravningsfelter ved M11 Lindenborgvej Syd angivet på ortofoto. – Tegning Roskilde 

Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

Fra den 23. april til den 24. juni 2009 blev der foretaget en større arkæologisk udgravning på 

et markareal beliggende syd for motorvejen ved Hyrdehøjskoven, hvor der dels skulle 

anlægges tilkørselsrampe og regnvandsbassin, dels oprettes jorddepot i anlægsperioden (fig. 

3). Der blev afrømmet fem udgravningsfelter på i alt knap 10.000 m². Undersøgelsen 

afdækkede kulturhistoriske aktivitetsspor fra mindst tre forskellige perioder: 1) To gårde fra 

sen yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder (3/500-tallet e.v.t.), begge med 

omkransende, overdækket hegnsforløb. 2) To langhuse fra vikingetid (775-1050 e.v.t.), 

formentlig dele af samme gårdsenhed. 3) Et aktivitetsområde fra renæssance/nyere tid (fra 

1550 og frem), blandt andet med brønde og gruber, kraftigt forstyrret ved opfyldning i 

slutningen af 1800-tallet. 

 

To indhegnede jernaldergårde 

Gård I bestod af et langhus, hvoraf sporene efter fire sæt tagbærende stolper var tilbage, 

omkranset af et omtrent halvcirkulært, dobbelt hegnsforløb, hvor huset danner den sydlige 

afgrænsning. I hegnsforløbet fandtes et ekstra sæt stolper i den nordvestlige del – ganske 

givet en indgang. 

 Den tagbærende konstruktion i huset måler ca. 17 m i længden og ca. 2,3 m i 

bredden. Men når formodet afstand til gavl og væg medregnes, har husets grundareal været 

større end dette, nok omkring 125 m². Det langsgående tværspænd mellem de tagbærende 

stolper er 5,2-5,7 m. Det korteste spænd ses i husets centrale del. De tagbærende 
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stolpehuller har med en dybde på 47-22 cm og en bredde på 70-53 cm, udgjort en kraftig 

konstruktion (fig. 4-6). 

 Det halvcirkulære, omkransende hegn må med sit dobbelte stolpeforløb 

opfattes som overdækket. Sådanne hegn plejer at være lukket med væg på ydersiden, men 

åbne på indersiden, altså som en slags halvtag. Derfor betegnes de somme tider også som 

”cykelskurshegn”. Fra øst til vest måler indhegningen ca. 30 m. Det indhegnede aflukke, der 

dannes nord for huset, omfatter ca. 320 m². Det tværgående spænd mellem de tagbærende 

stolper er oftest mellem 1,4-1,6 m. Dybden på de tagbærende stolpehuller veksler, dog er 

størstedelen relativt kraftige med en dybde på 0,35-0,30 m og en bredde på 0,35-0,5 m, 

hvilket underbygger tanken om, at konstruktionen har været tagbærende. Det langsgående 

tværspænd mellem de tagbærende stolper i hegnsforløbet veksler, men overvejende ses et 

interval mellem 2,3-3,0 m. Afstanden mellem de to fremskudte indgangsstolper er 2,3 m. 

0 30,00

meter

 
Fig. 4. Udgravningsfeltet med de to indhegnede gårde markeret. De røde markeringer er kogestensgruber. – Tegning 

Roskilde Museum. 

 

Gård II er meget lig gård I: et langhus, hvoraf sporene efter fire sæt tagbærende stolper var 

tilbage, omkranset af et omtrent halvcirkulært, dobbelt hegnsforløb, hvor huset danner den 

sydlige afgrænsning. Også her fandtes et ekstra sæt stolper i den nordvestlige del af hegnet – 

en indgang. 

Den tagbærende konstruktion i huset måler 17,75 m i længden og 2,8-3,1 m i 

bredden. Det langsgående tværspænd mellem de tagbærende stolper ligger mellem 5,2-6,0 

m, også i dette hus er det korteste spænd i den centrale del. De tagbærende stolpehuller er 

ret ensartede og har en dybde på mellem 0,59-0,47 m og en bredde mellem 0,87-0,70 m. 

 Hegnet har også her været overdækket med halvtag. Fra øst til vest måler 

indhegningen ca. 29 m. Det indhegnede aflukke, der dannes nord for huset, omfatter ca. 340 
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m². Det tværgående spænd mellem de tagbærende stolper er oftest mellem 0,9-1,3 m. 

Dybden på de tagbærende stolpehuller varierer, dog er størstedelen relativt kraftige med en 

dybde på 30-40 cm og en bredde på 40-50 cm. Det langsgående tværspænd mellem de 

tagbærende stolper i hegnsforløbet veksler, men overvejende ses et interval mellem 2,5-3,3 

m. Afstanden mellem indgangsstolperne er 2,45 m. 
 

Fig. 5. Profilsnit af et tagbærende stolpehul i gård 

II. Målestokken er 40 cm. – Foto Mette Madsen. 

Roskilde Museum. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 6. De to gårde set fra luften. Stolpehullerne er markeret med hvidt. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

Gårdene i helhedsperspektiv 

Det kan ikke afgøres, hvorvidt de to gårdtomter er samtidige eller repræsenterer faser i en 

”vandrende gård”. Men som beskrivelsen og grundplanen viser, er de imidlertid påfaldende 

identiske. To ting kan danne arkæologisk grundlag for en datering af de to gårde: dels fund, 

dels hustypologi. Fundmæssigt er pladsen fattig. Der fremkom dog enkelte karakteristiske 

potteskår i hus I, blandt andet et gråsortbrændt randskår med lige afskåren, fortykket rand, 

antagelig fra yngre romersk jernalder. Hvad hustypologi angår, synes grundplanen at 
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understøtte tanken om en datering til yngre romersk jernalder.3 Der ses klare fællestræk med 

huse fra Bellingegårds ældste fase samt fra Lykkebækparken, begge bopladser ved Køge.4 

Lignende huse med tre til fire sæt tagbærende stolper er udgravet i Roskilde Museums 

område øst for Vindinge og ved Højby Huse.5 Det overdækkede hegnsforløb er derimod, som 

omkransende hegn, et særtræk, der så vidt vides endnu ikke er erkendt på Sjælland. 

Sådanne omgivende, overdækkede hegn kendes fra det jyske materiale, hvor de dog oftest 

danner et firkantet aflukke med hus og driftsbygninger – eksempelvis Nørre Snede fra 

overgangen mellem romersk og germansk jernalder.6 Omgivende enkelthegn – altså et 

”almindeligt” hegn – kendes dog fra Sjælland, for eksempel fra Torstorp Vesterby ved Høje 

Taastrup.7 Overdækket hegnsforløb kendes fra Torstorp Nørreby, ligeledes ved Høje 

Taastrup, dog her ikke omkransende, men i T-formation sammenknyttet med hovedhuset.8 

Disse gårde fra Høje Taastrup er dateret til yngre romersk jernalder/ældre germansk 

jernalder. Således kan Gård I og II fra Lindenborgvej på typologisk grundlag med en vis 

sikkerhed knyttes til perioden sen romersk jernalder, muligvis starten af ældre germansk 

jernalder. 

 I en del af stolpehullerne fra de to gårde blev fundet forkullede frø, som er 

blevet kulstof 14-analyseret for at eventuelt at kunne give en absolut datering (fig. 7-8). Mens 

de to prøver fra gård II ligger fint i 3/500-tallet, og dermed nogenlunde bekræfter den 

arkæologiske datering, så viser de tre prøver fra gård I et tvetydigt billede, med to dateringer i 

førromersk jernalder og en i romersk jernalder.9 Selv om de upassende dateringer fra gård I 

nok kan bortforklares som forurening fra ældre agerbrugsaktiviteter – altså tilstedeværelsen af 

korn, der er ældre end lokaliteten – så er dette et godt eksempel på, at ej heller de 

naturvidenskabelige metoder er ufejlbarlige. 

Fig. 7. De to kulstof 14-dateringer fra Gård II. Nederste linje angiver kalenderår, og den røde streg er tidsregningens 

begyndelse. 

 

Fig. 8. De tre kulstof 14-dateringer fra Gård I. Nederste linje angiver kalenderår, og den røde streg er tidsregningens 

begyndelse. 



 11 

 
Fig. 9. Vikingetidsgården set fra luften, hovedhuset nederst. Gården fortsatte østpå og blev i anden sammenhæng 

færdigudgravet i efteråret 2010. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

En gård fra vikingetiden 

Omtrent 100 m nord for de to indhegnede jernaldergårde – helt tæt ved motorvejen – blev to 

huse udgravet, som formentlig også har udgjort en gård (fig. 9-10), blot i en senere periode, 

nemlig vikingetiden (775-1050 e.v.t.).10 Et trefliget dragtspænde fra vikingetiden blev fundet 

som løsfund godt 100 m vest for bebyggelsen, som det eneste betydningsfulde fund fra 

denne periode (fig. 11). 

 

Hus IV. Hovedhuset 

Hus IV er en treskibet bygning med en længde på ca. 33,3 m og en bredde på ca. 8,1 m. Der 

er ni tagbærende stolpesæt, når sæt i gavle medregnes. Derudover er der bevaret et stort 

antal støttestolper samt en indgang i det sydøstlige hjørne. Grundplanen er krum, hvad 
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tagbærende stolper såvel som støttestolper angår. Længdespændet i den tagbærende 

konstruktion veksler fra 3,0 til 4,75 m, men ligger dog for størstedelen omkring 4 m. 

Tværspændet veksler fra 2,35 m på det smalleste sted til 3,65 på det bredeste. 

Støttestolperne befinder sig i en afstand af 1,8 og 2,15 m fra den tagbærende konstruktion. 

Når vægforløbet defineres ud fra indgangens placering, har væggen stået i en afstand af ca. 

1,2 m fra de tagbærende stolper. Støttestolpernes indbyrdes afstand veksler, men 

almindeligst forekommende er ca. 1,5 m. Det er en alternativ mulighed, at de tagbærende sæt 

i gavlene har stået uden for huset, og dermed skal opfattes som skrå støttestolper. 

 

 
Fig. 10. Udgravningsfeltet med vikingetidsgården. – Tegning Roskilde Museum. 
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De tagbærende stolper veksler mellem 15-31 cm i dybden og 30-53 cm i bredden. I enkelte 

tilfælde er der stolpespor bevaret. Støttestolperne varierer meget i dybden: 4-27 cm; mens 

bredden er mere ensartet: 18-38 cm. Stolpespor er kun undtagelsesvis bevaret, og det kan 

ikke fastslås, hvorvidt der er tale om skråtstillede støttestolper. 

 Hus IV’s grundplan med støttestolper samt krum indre og ydre konstruktion 

tyder på en datering til sen vikingetid. Desværre fandtes der ikke materiale egnet til kulstof 

14-analyse. 

 
Fig. 11. Et trefliget dragtspænde fra 900-tallet, 

produceret i Skandinavien efter karolingisk 

forbillede. Fundet med metaldetektor vest for 

vikingetidsgården. – Foto Ole Kastholm. 

Roskilde Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus III. En driftsbygning 

Hus III er et langhus, hvis totallængde ikke kunne afklares, da det strækker sig uden for 

anlægsområdet og ind på nabomarken. Den udgravede del måler ca. 20,8 m i længden, 

mens den største bredde er ca. 9,0 m. En stor del af støtte- og gavlstolperne er bevarede. 

Den indre, tagbærende konstruktion består af fire stolpesæt, foruden gavlstolperne. 

Konstruktionen karakteriseres ved et usædvanligt stort tværspænd mellem de tagbærende 

stolper, mellem 4,55 og 5,1 m. Dette er nogenlunde tilsvarende det langsgående spænd, som 

ligger mellem 4,15 og 5,15 m. Støttestolperne befinder sig i en afstand af mellem 1,7 og 1,95 

fra den tagbærende konstruktion. I det sydvestlige hjørne er bevaret indgangsstolper med en 

indbyrdes afstand på 1,45 m. Såfremt disse definerer væggens placering, har denne befundet 

sig ca. 1 m fra de tagbærende stolper. 

 De tagbærende stolpehuller veksler mellem 10-30 cm i dybden og 38-51 cm i 

bredden. Gavlstolperne veksler mellem 27-48 cm i dybden og er således kraftigere end de 

tagbærende sæt. Her ses stolpespor bevaret. Støttestolperne veksler meget i dybde og 

sydvæggen er absolut bedst bevaret, hvor flere stolper også har stolpespor. Hvorvidt 

støttestolperne har været skråtstillede kan ikke fastslås. 
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Hus III’s særprægede grundplan med det meget brede tværspænd har så vidt vides ikke 

paralleller i den almene hustypologi. Den svagt krummede grundplan indikerer dog en 

datering til vikingetid, mens det brede tværspænd kan være et sent træk. Tre kulstof 14-

analyser af frø fundet i stolpehullerne har givet dateringer mellem slutningen af 600-tallet og 

første halvdel af 1000-tallet.11 Mest sandsynligt er det at sætte huset i forbindelse med det 

nordligere beliggende hus IV, således forstået, at hus III er en specialbygning i en 

gårdsenhed med hus IV som hovedhus. 

 Umiddelbart vest for hus III var en nedgravning, hvori der fandtes resterne af 

en forkullet træskål med en større mængde brændt korn. Kornfundet rummede rug og havre, 

men også ukrudt fra datidens kornmarker – blandt andet kornblomst og den giftige klinte – i 

en mængde, som fortæller, at vikingernes marker må have været farverige og næsten 

rummede mere ukrudt end korn.12 En kulstof 14-analyse af et af kornene har resulteret i en 

datering til vikingetiden (fig. 12).13 

 

 
Fig. 12. Kulstof 14-dateringer fra vikingetidsgården. Den øverste er fra kornfundet og de tre følgende fra hus III. 

Nederste linje angiver kalenderår. 

 

 

 
Fig. 13. Opmåling og tegning af hus IV. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 



 15 

Renæssance og nyere tid 

Felt V var et rektangulært Ø-V orienteret 2.300 m² stort felt med den vestlige feltgrænse skråt 

afskåret (fig. 14). Centralt på feltet fandtes en række større fyldskifter, der senere viste sig at 

være brønde, samt gruber, grøfter og spredte stolpehuller. I en stor del af anlæggene kunne 

opsamles fund fra fladen under afrømning, i form af især keramik og glasfragmenter, der kan 

dateres fra renæssancen og op i nyere tid. Fund af samme art blev opsamlet under 

prøvegravning fra anlæg i grøfter samt fra markens overflade. Egentlige sammenhængende 

strukturer kunne ikke erkendes på feltet, med undtagelse af en grøftindhegning. 

 
Fig. 14. Udgravningsplan over felt V. Blå markerer brønde og brun er grøftforløbene. – Tegning Roskilde Museum. 

 

Brønde 

A323, A349 og A350 viste sig at være brønde. Disse var så dybe, at det kun i begrænset 

omfang lod sig gøre at dokumentere dem i tilfredsstillende omfang, på grund af 

arbejdssikkerheden (fig. 15). Ikke desto mindre kunne i samtlige af disse anlæg gøres 

væsentlige iagttagelser af særlige stratigrafiske forhold knyttet til pladsen og den 

efterfølgende markdrift på området. 
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Fig. 15. Et kig ned i en af de tragtformede brønde. Målestokken er tre m høj. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

A349 fremstod som en større, aflang, lettere amorf plamage med en del fund af keramik, jern 

m.m. i toppen. Et snit med gravemaskinen viste, at fyldskiftet dækkede over flere 

nedgravninger, heraf mindst én brønd. Brøndens profilsnit viste sig at være ustabilt og kunne 

således ikke tegnes, men blot fotograferes. I andre dele af anlægget kunne dog arbejdes med 

håndkraft. Der blev lagt to profilsnit i anlægget (a+b). I snit a kunne konstateres en 

nedgravning af nyere dato (lag 2) i den oprindelige brøndfyld (lag 1). I det sekundære lag 

fremkom bl.a. glasskår fra en signifikant flaske fra Maglekilde Mineralvand, som kunne 

dateres specifikt til slutningen af 1800-tallet (x206), mens der ikke fandtes fund i det primære 

lag. I snit b synes situationen næsten den samme, også her er en nedgravning med nyere 

tids fund, bl.a. glas og keramik samt fauna, heraf flere næsten hele skeletter: hest, hund, får 

og kat (lag 1-5). I de primære lag fremkom heller ikke fund i dette snit (lag 6). De sekundære 

lag må med stor sandsynlighed være opstået ved gravning i brøndanlægget og efterfølgende 

opfyldning med affaldsmateriale. Dette kan have været foretaget for at stabilisere den ellers 

bløde brøndfyld, som kan have generet ved markdriften. Dette har medført en høj forekomst 

af fund, dateret til nyere tid, hvilket står i skarp kontrast til de manglende fund fra de primære 

lag. 

A323 og A350 var begge cirkulære i fladen. Begge anlæg måtte graves med 

gravemaskine. Profilsnittet viste sig efterfølgende at være så ustabilt, at yderligere arbejde i 

hullet var udelukket. Således kunne der blot dokumenteres ved foto. Begge anlæg var i 

profilet tragtformede med en lille plan bundflade, 2,5-2,7 m i dybden, bestående af en, 

formentlig sekundær, homogen muldprop på ca. 1 m tykkelse i toppen, som overlejrede det 

for brønde karakteristiske, lagdelte, heterogene, vandaflejrede fyld. Fund fremkom 

udelukkende i det overlejrende lag og var, som i A349, af nyere dato. I disse anlæg synes det 
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som, at det sekundære lag er opstået ved depression af de primære lag, hvorved nyere 

materiale bevidst eller ubevidst er opfyldt i den opståede sænkning. 

 

Gruberne 

Mens gruberne på feltet i overvejende grad ikke rummede signifikante oplysninger, skilte 

A326 og A328 sig ud ved at bære vidnesbyrd om en art aktivitet. Begge disse gruber havde i 

bunden et lag bestående af brændt materiale, trækul opblandet med brændt halm/hø el. lign. 

Undergrunden under gruberne bar præg af lettere opvarmning. Den nøjagtige funktion af 

disse to gruber er uvis. Der blev udtaget prøver fra de brændte lag, men disse er p.t. ikke 

blevet analyseret. 

 

Grøftforløbene 

Grøfterne A313 og A339 skal ganske givet ses i sammenhæng. Herved dannes et 

rektangulært aflukke mod syd, grøfterne forsvinder dog i nedpløjning mod vest. I den østlige 

afgrænsning fortsætter grøften i et nordgående forløb, men stopper så. Grøften A354 synes 

at være de nedpløjede rester af et N-S-gående forløb, som kan have dannet vestgrænsen i et 

aflukke. Dette stemmer godt overens med spredningen af anlæg, som dermed næsten 

udelukkende befinder sig inden for grøftsystemerne. Det forekommer rimeligt, at disse grøfter 

angiver en parcel, med et aflukke mod syd, og uden den nordlige grænse erkendt. 

 

Felt V overordnet 

På feltet ses tydelige spor efter bopladsaktiviteter i form af især brønde, men også grøfter, 

gruber og stolpehuller, formentlig indhegnet af grøft/dige. Når den mulige parcelafgræsning 

undtages, kan ingen bygningskonstruktioner dog erkendes. De erkendte bopladsaktiviteter 

har dog ikke udmøntet sig i et signifikant genstandsmateriale til indkredsning af en datering. 

Dette står i skarp kontrast til de mange fund, som reelt set fremkom fra toppen af flere anlæg 

samt fra pløjelaget. Især glaseret keramik og glasfragmenter gør sig her gældende. Disse 

fund er overvejende af relativt ny dato (d.v.s. fra slutningen af 1800-tallet) og kan ikke – jf. nf. 

– stamme fra den faste bebyggelse på stedet som brøndene godtgør eksistensen af. Det må 

formodes, at disse nye fund er sekundært tilført ved opfyldning/udjævning af de ustabile 

brøndstrukturer fra den ældre bebyggelse. Stratigrafiske iagttagelser understøtter denne 

hypotese. 

 Hvad der har ligget på dette sted er således usikkert. Det kan imidlertid slås 

fast, at området i sidste halvdel af 1800-tallet er agerland uden bebyggelse, jf. 

Generalstabens Høje Maalebordsblade. Studerer man derimod Generalkvartermesterstabens 

kort fra første halvdel af 1800-tallet, ses netop på dette sted en bygningssignatur (fig. 16). Da 

de ældste fund på feltet er fra 16/1700-tallet forekommer det rimeligt at antage, at en 

bebyggelse – formentlig opført på syldsten, som ikke har sat spor – har eksisteret siden 

denne tid og til engang i 1800-tallet, hvorefter den er blevet nedlagt og parcellen er blevet 
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inddraget i det omgivende agerland. I slutningen af 1800-tallet har de underjordiske 

brøndstrukturer været en gene og man har opfyldt/stabiliseret med tilført materiale. 

Det er imidlertid ikke klart, hvilken funktion en sådan bygning har haft. Men da 

disse jorder har været en del af Roskilde Domsogns landdistrikt er det muligt, at svaret kan 

findes ved gennemgang af relevante arkivalier. 

 

 

Fig. 16. Udsnit af Generalkvartermesterstabens kort fra 1800-tallets begyndelse. Den røde pil markerer en 

bygningssignatur, formentlig den bygning, der fandtes aktivitetsspor efter på felt V. – Tegning Roskilde Museum. 

Baggrundskort © KMS. 

 

Sammenfatning 

Den arkæologiske undersøgelse afdækkede aktiviteter fra mindst tre adskilte kulturhistoriske 

perioder: yngre romersk jernalder (muligvis overgang til germansk jernalder), vikingetid samt 

renæssance/nyere tid. 

 På felt I afdækkedes to indhegnede gårde fra sen yngre romersk 

jernalder/ældre germansk jernalder (3/500-tallet e.v.t.), næsten identiske og muligvis 

repræsenterende to faser i en ”vandrende gård”. Gårdene kan nærmere karakteriseres ved et 

bestå af et omtrentligt Ø-V-orienteret langhus på 17-18 m længde og 2,3-3,0 m bredde (indre 

konstruktion), tæt omkranset af et halvcirkulært hegnsforløb, hvor huset danner den sydlige 

afgræsning. Hegnsforløbet er dobbelt og har ganske givet været overdækket og dermed 

fungeret som driftsbygning til gården. I begge hegnsforløb ses en tydelig indgang mod NV, 

markeret med et sæt kraftige stolper. Sjællandske paralleller til husene synes at angive en 

datering til YRJ. 

 På de sammenhængende felter II og IV afdækkedes blandt andet to 

krumvæggede huse, dateret til vikingetiden (775-1050 e.v.t.): et langhus på 33 m længde og 
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18 m bredde med bevarede støttestolper, og et langhus, der strækker sig ind på 

nabomatriklen, hvoraf 20 m kunne afdækkes, bredden er 9 m. Endvidere fandtes der en 

brønd og et grubehus samt en grube med forekomst af brændt korn. De to langhuse og 

anlæggene skal formentlig opfattes som sammenhørende i en gårdsenhed. 

 På felt V afdækkedes aktivitetsspor, primært i form af brønde og grøfter, der 

kan dateres til renæssance/nyere tid (fra 1550 og frem), som formentlig stammer fra en 

bebyggelse fra denne periode, som fremgår af ældre kortmateriale, men som forsvandt inden 

midten af 1800-tallet. 
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ROM 2681 M11 Lindenborgvej Nord etape I 
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Fig. 17. Søgegrøft og udgravningsfelt ved M11 Lindenborgvej Nord I angivet på ortofoto. – Tegning Roskilde 

Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

Forud for anlæggelsen af en frakørselsrampe til Lindenborgvej skulle en fjernvarmeledning 

omlægges i Hyrdehøjskovens sydvestlige del. På basis af prøvegravning i det ca. 20 m brede 

tracé, blev der foretaget en mindre arkæologisk nødudgravning, som fandt sted fra 8.-17. juli 

2009 (fig. 17). Der blev afrømmet et felt på ca. 750 m², hvorpå der blev udgravet en 

nedgravet værkstedshytte fra vikingetiden – et såkaldt grubehus – samt en brønd, gruber og 

stolpehuller (fig. 19). Grubehuset var næsten cirkulært med spor efter nedrammede pæle i 

væggen. I grubehusets opfyld fandtes blandt andet en sfærisk udformet tenvægt 

ornamenteret med koncentriske cirkler, en hvæssesten samt keramik. 
 

Fig. 18. En bikubeformet tenvægt med omløbende furer fra 

grubehuset. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

Grubehuset (hus I) 

I fladen sås anlægget A11 som et ovalt, mørkt 

fyldskifte på 2,53x2,24 m. Ved et profilsnit kunne 

tagbærende stolpehuller af en dybde på op til 

0,5 m under udgravningsfeltets terræn 

konstateres i hver ende af gruben på en VNV-

ØSØ gående akse. Selve nedgravningen var rundet til lodret i kanten, flad i bunden og var 

bevaret i op til 0,2 m under terræn. Ved fladeskovling i fyldskiftets kant kunne spor efter i alt 
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19 nedrammede pæle erkendes. Disse definerede et næsten cirkulært og nogenlunde jævnt 

vægforløb (fig. 20). Derudover fandtes der spor efter i alt otte nedrammede pæle inde i selve 

huset samt stolpehullet A11g centralt i grubens nordlige halvdel. At disse anlæg udgør en 

indre konstruktion i umiddelbar tilknytning til grubehuset, må tages for givet, selv om deres 

konkrete funktion ikke umiddelbart kan klarlægges. Et udvalg af nedrammerne blev snittet og 

beskrevet. Overordnet set var disse mellem 13 og 30 cm dybe med tydelig tilspidsning, deres 

fyld en smule lysere end grubens opfyld. 

 I grubens opfyld blev der blandt andet gjort følgende fund: en velbevaret, 

sfærisk tenvægt med koncentriske riller og et fragment af en vævevægt – begge redskaber, 

som knyttes til tekstilproduktion (fig. 18). Derudover fandtes et fragment af en hvæssesten, 

nogle potteskår og ganske få dyreknogler. Bemærkelsesværdigt er fraværet af den lerklining, 

som det må formodes, at den nedrammede væg har været beklædt med, samt den ringe 

mængde knogle. Keramikken er ikke karakteristisk, der er blot tale om relativ grov og 

hårdtbrændt keramik. 

Grubehus

Brønd
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Fig. 19. Udgravningsfeltet. – Tegning Roskilde Museum. 

 

Brønd 

I feltets østlige ende fandtes et større, relativt cirkulært fyldskifte på 3,64x3,33 m, som i 

profilsnittet viste sig at have en dybde på 76 cm; hertil skal dog lægges ca. 23 cm, som var 

blevet bortgravet med gravemaskinen under prøvegravningen – altså en reel dybde under 

udgravningsfeltets terræn på ca. 1 m. Profilsnittet viste en sammensat stratigrafi i anlæggets 

nedre del, som kunne tyde på vandaflejring, overlejret af en homogen og muldet ”prop”, hvori 

der fandtes et bundskår fra et kar. Det forekommer nærliggende, at dette anlæg har været en 

brønd eller en art vandingshul. 

 

Grubekompleks 

Det store fyldskifte, som under prøvegravningen havde vist sig som et samlet anlæg, viste sig 

ved udgravningsfeltets afrømning at bestå af flere sammenhængende nedgravninger; et 

kompleks af gruber. Der blev lagt tre snit igennem, hvorved i alt fire nedgravninger af meget 
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vekslende dybde kunne erkendes, den dybeste var 89 cm (snit 3, øst) og syntes at bære spor 

efter vandaflejring, mens de resterende var af 25-35 cm dybde med simpel stratigrafi på 1-2 

lag. 

 I grubekomplekset fremkom en begrænset mængde keramik i ret dårlig 

bevaringstilstand, herunder et randskår (x1) med udadsvajet, lige afskåren til let afrundet 

rand, som formentlig kan dateres til yngre jernalder. Derudover blev der fundet et bundskår 

(x3) samt små og smuldrende fragmenter fra rand og side (x2, x4). 
 

 

Fig. 20. Grundplan og profilsnit af grubehuset. – Tegning Roskilde Museum. 
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ROM 2681 M11 Lindenborgvej Nord etape II 
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Fig. 21. Søgegrøfter og udgravningsfelt ved M11 Lindenborgvej Nord II angivet på ortofoto. – Tegning Roskilde 

Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

På en del af området i Hyrdehøjskovens sydvestlige del, hvor der skulle anlægges frakørsel til 

Lindenborgvej, anlagdes et 4.150 m² stort udgravningsfelt, hvorpå der konstateredes spor 

efter vikingetid (775-1050 e.v.t.) og middelalder (1050-1500 e.v.t.) (fig. 21-22). Udgravningen 

fandt sted fra 31. august til 2. oktober 2009. 

 
 

 

Fig. 22. Udgravningsfeltet. – Tegning Roskilde Museum. 
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Vikingetid 

De vikingetidige aktiviteter i området havde først og fremmest sat sig spor gennem 

metalsager, fundet med detektor. Enkelte gruber med yngre jernalders keramik fandtes på 

den højest beliggende, sydvestlige del af feltet, men egentlige spor efter konstruktioner 

fandtes ikke. 

  

 

Fig. 23. For- og bagside af et tungeformet dragtspænde fra 900-tallet, produceret i Skandinavien efter karolingisk 

forbillede (t.v.), og sfærisk udformet vægtlod med ornamentik, set fra oven. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

Trods den manglende bebyggelse – den kan jo have ligget på plateauet mod syd – er der 

blandt metalfundene flere nævneværdige sager, heriblandt et sfærisk vægtlod på 25 g og to 

fine, tungeformede dragtspænder (fig. 23-24).14 Vægtloddet er karakteristisk for vikingetidens 

økonomiske ordning, og er dekoreret på toppen med en efterligning af arabiske 

møntindskrifter – formentlig et ønske om at knytte sig til den arabiske sølvøkonomi i symbolsk 

forstand.15 De tungeformede dragtspænder er formmæssigt inspireret af de smykkeplader, 

man brugte som afslutning af bælteender. Det ene er udsmykket med planteornamentik i dybt 

relief. Det andet er tydeligvis af skandinavisk oprindelse og en lille ekskurs værd: 

 
 

Fig. 24. For- og bagside (t.h.) af et tungeformet spænde med kultisk figurfremstilling, fremstillet i bronze med rester af 

forgyldning, dateret til 8/900-tallet. Ansigtet ses forstørret t.v. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 
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En hårriver(ske)? 

Forsiden af smykket er dekoreret med en stiliseret, menneskelignende figur (fig. 24). Centralt 

træder cirkelrunde øjne, trekantet næse og halvåben mund tydeligt frem og danner et ansigt. 

Ansigtet flankeres af et toslået fletværk, tydeligst i venstre side, der utvivlsomt må opfattes 

som langt, flettet hår. Fletningerne bryder kortvarigt ud fra smykkefladens ramme, danner 

herved en udposning, for igen at træde ind umiddelbart under ansigtet – her griber figuren 

fast om sit hår. Den underste del af smykkefladen kan opfattes som gengivende et langt 

klædningsstykke. Kort beskrevet: vi ser en person i en kjole eller lang kjortel, der river sig selv 

i sine to meget lange fletninger. 

 To spænder med næsten samme udformning og motiv som spændet fra 

Hyrdehøjskoven er for nylig blevet fundet ved anløbspladsen Vester Egesborg på 

Sydsjælland.16 Smykkeformen og motivet genfindes i øvrigt, dog i en variant, fra et løsfund 

nær Tissø, hvor figuren har oppustede kinder, markant næse og tillige synes at bide sig selv i 

håret.17 Her får ansigtet næsten maskelignende karakter med de dyrelignende træk, der 

kendetegner de hedenske vikingetidsmasker. Med disse paralleller – der er sikkert flere – kan 

vi slå fast, at stykket fra Hyrdehøjskoven langtfra er unikt. Men dette særprægede motiv 

findes også på andre genstandstyper, end de tungeformede dragtspænder. 

 

 
Fig. 25. Figuren fra Stavnsager ved Randers. – Foto Kulturhistorisk Museum Randers. 

 

Et lignende motiv kendes eksempelvis fra Stavnsager ved Randers tolket som en mulig 

afbildning af gudinden Freja.18 Det drejer sig om en lille plade – formentlig en slags matrice – 

som ligeledes er dekoreret med en figur i lang klædedragt, der trækker sig i håret (fig. 25). 

Næsen er kraftigt markeret, kinderne oppustede og mundpartiet mildest talt særpræget – 

rækker figuren rent faktisk tunge af os? 

En anden parallel til motivet ses på et hængesmykke fra storgårdskomplekset 

ved Tissø på Vestsjælland, hvor den afbildede figur tolkes som en valkyrie.19 Figuren flår sig 
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selv i håret, er iført lang klædedragt samt er afbildet med en mund, der viser tænder, eller 

som på anden grotesk vis er forvrænget. 

Hvilken betydning dette hårrivermotiv har, er uklart, men en ren dekorativ eller 

tilfældig anvendelse synes utænkelig – nærliggende er det også, at hårriveren som sådan 

rummer ensartet betydning, uafhængig af den konkrete afbildningsform.20 Den fastlåste, 

næsten forkrampede, karakter som især de to motiver fra Tissø har, kunne lede tanken hen 

på shamanistisk trance som den kendes fra etnografiske paralleller (fig. 26). Er det Freja, er 

det valkyrier – eller er hårriveren i virkeligheden et shamanmotiv? Er det en mand eller en 

kvinde – eller både og? Disse er absolut spændende spørgsmål, som det er værd at 

beskæftige sig nærmere med. 

 

 
Fig. 26. En mongolsk shaman i krampagtig trance, fotograferet i 1934. – Gengivet efter Price 2002. 

 

Landsbyen Flaethinge 

Tilbage til de materielle levns konkrete vidnesbyrd i Hyrdehøjskoven: hvad fundene fra 

middelalderen angår, er vi på lidt fastere grund end for vikingetidens vedkommende. Blandt 

stolpehullerne kunne udskilles to mindre bygninger: et hus med bærende vægstolper (hus II) 

og et hus med en enkelt række centralt stillede tagbærende stolper, såkaldte midtsuler (hus 

III), hvor væggene ikke var bevaret. Begge hustyper er karakteristiske for middelalderen, men 

kan være svære at datere mere præcist.21 Hus II var dog overlejret af en grube med sen 

østersøkeramik, hvorved det kan fastlås, at huset ikke er yngre end 1200-tallet. 
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Fig. 27. Udsnit af Original 1-kort med udgravningen markeret. De udgravede grøfter følger ret præcist det stiplede 

ejerlavsskel, som snor sig syd om vandhullet. – Tegning Roskilde Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

Virvaret af grøfter var for omfattende til systematisk udgravning. I stedet anvendtes en 

minigraver til forsigtigt at grave et antal profilsnit på langs og tværs af grøfterne. Herved 

fandtes blandt andet keramik af den såkaldte østersøtype, som var meget hårdtbrændt og 

formentlig stammer fra 1200-tallet, men den største fundgruppe var dog dyreknogler (fig. 28). 

Derudover blev grøfternes overflade systematisk afsøgt med metaldetektor, hvorved store 

mængder af jerngenstande og fragmenter heraf fandtes – blandt andet hestesko, knivblade, 

søm og klinknagler. Mest interessant var dog et antal mønter, som kunne dateres mere eller 

mindre præcist, herunder en sølvmønt præget under Valdemar I (1154-1182) i Roskilde samt 

flere af de såkaldte borgerkrigsmønter fra perioden 12/1300-tallet. Ganske påfaldende var det 

næsten fuldstændige fravær af tegl og glaseret keramik. I de gruber, som hørte til 

middelalderbebyggelsen fandtes et nogenlunde tilsvarende inventar – sen østersøkeramik, 

dyreknogler, jerngenstande og enkelte mønter. 

 
 

 
Fig. 28. Østersøkeramik med bølgeornamentik, et skår fra randen af et kar. – Tegning Ole Kastholm. Roskilde 

Museum. 



 28 

 
Fig. 29. Skelgrøfterne ses som aflange, mørkfarvede plamager i den lysere undergrund. – Foto Ole Kastholm. 

Roskilde Museum. 

 

Samlet set skal middelalderfundene nok ses som sporene efter en eller flere gårdsenheder, 

bestående af bygninger omkranset af grøfter. Grøftsystemet, der danner halvkreds om 

højdedraget, kan være sporene efter et skel. På Original 1-kortet over området, som er tegnet 

1808-47, ses netop her – mellem højdedraget og vandhullet – det gamle skel mellem 

ejerlavene Engmarken og Flengemarken (fig. 27 & 29). Kan dette skel, i en eller anden form, 

spores tilbage til middelalderen? Noget tyder på det. 

Gårde omgivet af grøfter kendes også fra blandt andet Tårnby på Amager.22 

Og ganske nær er lignende gårdsenheder fundet, nemlig ved Roskilde Museums 

udgravninger i 2001 og 2002 på lokaliteten Flengemarken, blot 200 m mod nord.23 Denne 

bebyggelse er givetvis resterne af middelalderlandsbyen Flaethinge, som første gang nævnes 

i en skriftlig kilde fra året 1257.24 Det synes rimeligt at opfatte de nye resultater i 

sammenhæng med udgravningerne fra Flengemarken, måske som yderligere gårde i samme 

landsby eller som en ældre fase? Fraværet af glaseret keramik og tegl taler for den sidste 

løsning. 
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Fig. 30. Udgravningsfeltet set fra luften efter afsluttet udgravning. Dozeren arbejder med tildækning. – Foto Ole 

Kastholm. Roskilde Museum. 

 

 
Fig. 31. Bearbejdet dyreknogle – muligvis et forarbejde til en såkaldt ”islægger”, der blev brugt som skøjte. – Tegning 

Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

 
Fig. 32. En benpren (t.h.) og to hvæssesten, 

fundet i en vikingetidig nedgravning. – 

Tegning/foto Ole Kastholm. Roskilde Museum.  
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ROM 2669 M11 Trekroner Station Sydøst 
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Fig. 33. Søgegrøfter og udgravningsfelt ved M11 Trekroner Station Sydøst angivet på ortofoto. – Tegning Roskilde 

Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

I perioden fra 12. oktober til 6. november 2009 blev der foretaget en arkæologisk udgravning 

på en mark mellem motorvejen og Trekroner Station, hvor det eksisterende vejforløb skulle 

udvides. Undersøgelsen, som omfattede et 540 m² stort udgravningsfelt, afdækkede en 

velbevaret toskibet hustomt med vægforløb, overlejret af en gravhøj; begge dele dateret til 

sen stenalder/tidlig bronzealder (fig. 33-34). Der var ingen bevarede spor efter gravlæggelser 

i højen. Umiddelbart vest for højtomten fandtes en udateret jordfæstegrav, ligeledes uden 

spor efter den gravlagte. 

 

Højtomten 

Højtomten fremstod efter afrømning som et let hvælvet kulturlag med en udstrækning på ca. 

90 m² og en maksimal bredde-længde på ca.11x12 m. Højen bestod af sortbrunt, leret og 

sandet materiale, let spættet med undergrundsmateriale mod bunden af laget. Stedvis 

fandtes en del trækul samt knust flint og enkelte fragmenter af hvidbrændt flint samt en større 

mængde afslag. Højfyldens tykkelse viste sig at være 20 cm. Højfylden var beliggende direkte 

på den blotte undergrund, der havde en næsten plan overflade mellem kote 43.70 og 43.75 

(DVR 90). Det er dermed en mulighed, at stedet blev planeret før højens anlæggelse. 

Eventuelle dyrkningspor efter ard fra tiden før højens anlæggelse blev eftersøgt, men ikke 

fundet. 

 Der fandtes hverken i eller under højfylden spor efter gravlæggelser. De større 

sten, der fandtes i eller nær højtomten blev alle undersøgt for spor efter menneskelig 
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håndtering. Der fandtes imidlertid ikke sikre spor efter nedgravning/skoningssten, der kunne 

indikere sådant. Enkelte sten havde muld under sig, men det kan ikke udelukkes, at dette er 

sket som følge af pløjning i det tynde, overlejrende muldlag. Dermed kan hverken grav- eller 

højtype medvirke til en nærmere karakteristik. 

 

 

 

Fig. 34. Højen og huset på udgravningsplanen. – Tegning Roskilde Museum. 

 

En datering og karakteristik må således ske på baggrund af de fund, som indsamledes fra 

højfylden. Den absolut største fundgruppe var flintafslag – affald efter menneskelig 

flintforarbejdning – hvoraf der blev registreret 343 stk. Derudover fandtes mindre 

keramikfragmenter, enkelte flintredskaber, småfragmenter af brændt ler samt enkelte fossiler. 

Keramikken var ukarakteristisk med undtagelse af et enkelt stykke groft magret, rødbrændt 

keramik med sort inderside, ornamenteret udvendigt med lodrette indstik, en ornamentiktype, 

som kan dateres bredt til yngre stenalder/ældre bronzealder. Af fremtrædende flintredskaber 

fandtes blandt andet en fladehugget, trekantet pilespids med flige, dateret til sen yngre 

stenalder samt en skeformet skraber, dateret til sen yngre stenalder/tidlig bronzealder (fig. 

37). Denne arkæologiske datering understøttes af en kulstof 14-analyse af en dyreknogle fra 

højens fyld, som angiver en alder på 1885-1620 f.v.t., hvilket er tiden omkring overgangen 

mellem yngre stenalder og bronzealder (fig. 38). 

 

Huset 

Hustomten blev først opdaget, da størstedelen af højfylden var bortgravet (fig. 35). Den var 

bestående af en toskibet konstruktion med tre bevarede, centraltstillede tagbærende stolper 
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og parallelt forløbende vægge med afrundede hjørner/gavle. Den østlige gavl kunne ikke 

erkendes, enten på grund af moderne forstyrrelser – et lyslederkabel var nedgravet her – eller 

fordi huset har strakt sig uden for undersøgelsesområdet. Konstruktionen er 6,4 m bred og 

bevaret i 13,1 m længde. Den vestligste tagbærende er sat 2,7 m fra gavlen og de to næste 

tagbærende står med en uregelmæssig afstand på hhv. 5,5 og 4,3 m.  

 

Fig. 35. Stolpehullerne efter hustomten markeret med skum. Set fra øst. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

De tagbærende stolper er relativt kraftigt funderet i undergrunden, med o. 50 cm dybde (fig. 

36). Vægforløbet kendetegnes ved lettere funderede stolper på 15-20 cm, generelt betragtet. 

En særlig konstruktionsdetalje er, at vægstolperne ud for den midterste (bevarede) 

tagbærende stolpe er gravet lige så dybt ned som den tagbærende konstruktion. Dette 

skyldes formentlig, at de pågældende stolper markerer indgangspartier i huset, hvilket også 

indikeres af to mulige færdselslag – i form af aflange, amorfe plamager – beliggende 

umiddelbart uden for vægforløbene på hver side af huset. Disse færdselslag består af 

kulturmateriale, jokket ned i her grusede/lerede undergrund. 

 
Fig. 36. Et profilsnit af hullet efter en af de tagbærende 

stolper i hustomten. – Foto Mette Madsen. Roskilde 

Museum. 

 

Hustomten var i overvejende grad – men ikke 

fuldstændigt – overlejret og beskyttet af 

højfylden. At højfylden ikke skal regnes som et 

kulturlag tilhørende huset, afgøres af to forhold: 

dels adskiller fyldmaterialet i stolpehullerne sig 
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markant fra højen, dels taler den topografiske beliggenhed på en bakketop imod, at der skulle 

kunne bevares et kulturlag gennem århundreders pløjning. Højens datering til sen yngre 

stenalder/bronzealderens start afgrænser dermed husets alder. 

 Der fandtes ikke arkæologiske fund i huset, som kan bidrage til at fastslå 

alderen. Imidlertid blev der blev taget jordprøver fra de fleste stolpehuller, hvori der fandtes 

forkullede frø. Flere af disse frø er blevet kulstof 14-dateret til perioden 2000-1500 f.v.t., 

hvilket betyder, at huset har samme alder som højen, eller blot er lidt ældre.25 

Fig. 37. Flinteredskaber fra højen. En skeskraber (t.v.) og et fragment af en fladehugget pilespids, gengivet i 

henholdsvis målestok 1:2 og 1:1. – Tegning Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

Jordfæstegraven 

Jordfæstegraven erkendtes som et rektangulært fyldskifte på 185 cm længde, 76 cm bredde 

og 29 cm dybde, omtrentligt orienteret nord-syd. Anlægget var beliggende entydigt uden for 

højtomten, på kanten af den vestlige bakkeskråning. Nedgravningens sider var lodrette til let 

skrånende og kantet med flade sten. Nedgravningen havde karakter af en jordfæstegrav, 

imidlertid fandtes ikke spor efter selve den gravlagte – formentlig er skelettet blevet nedbrudt. 

 Der fremkom enkelte fund fra gravens fyld, i form af småfragmenter af brændte 

knogler, enkelte flintafslag samt keramikfragmenter. Ingen fund medførte dog, at graven 

kunne dateres. 

Fig. 38. Kulstof 14-dateringerne fra huset og gravhøjen. Nederste linje angiver kalenderår, og den røde streg er 

tidsregningens begyndelse. 
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Fig. 39. Udgravningen ved Trekroner Station Sydøst set fra luften. Pilen markerer den ødelagte gravhøj. – Foto Cille 

Krause. Roskilde Museum. 

 

 

 

 
Fig. 40. Udgravningsfeltet set fra luften. Den ødelagte gravhøj anes som en mørk plamage. – Foto Ole Kastholm. 

Roskilde Museum.
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Fig. 41. Søgegrøfter og udgravningsfelt ved M11 Trekroner Station Syd angivet på ortofoto. – Tegning Roskilde 

Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

I forbindelse med udvidelse af et arbejdsareal udgravedes bebyggelsesspor i form af en 

driftsbygning fra jernalderen, en såkaldt 3x4-konstruktion, som formentlig har haft hævet gulv. 

Der konstateredes også spor efter en mulig toskibet bygning af beskeden størrelse (fig. 41-

42). Udgravningen fandt sted den 8. december 2009. 

 

Hus I  

Stolpehullerne beskriver en rektangulær form, orienteret omtrent N-S. Konstruktionen måler 

4,95x4,30 m i ydre mål. Den generelle indbyrdes afstand langsgående mellem stolperne er 

1,3-1,6 fra centrum til centrum, tværgående er den 1,8-2,0 m. Stolpehullernes størrelse 

veksler i fladen mellem 34-66 cm Ø, de fleste dog o. 45-50 cm Ø. Profilsnittene viste, at 

stolpehullerne var meget nedslidte: mellem 6-16 cm, dog oftest under 10 cm. Et enkelt 

stolpehul, A19, kunne udelukkende iagttages i fladen. 

 Denne type huskonstruktion, en såkaldt 3x4-konstruktion, kendes fra flere 

sammenhænge. Der er formentlig tale om en driftsbygning med løftet gulv, en art fadebur 

eller lignende. Fra Roskilde Museums område kendes sådanne blandt andet fra Tofteengen 

vest for Ågerup, hvor der fandtes to 3x4-konstruktioner og en 3x3-konstruktion, samt fra 

Finérvej i Gadstrup, hvor der fandtes en 3x3-konstruktion.26 Hustypen hører formentlig 

hjemme i jernalderen.27 
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Hus II 

De tre tagbærende stolper står på en Ø-V orienteret række. Totallængden i ydre mål er 5,1 m, 

mens den indbyrdes afstand mellem stolperne er 2,25-2,3 m. Stolpehullernes størrelse 

varierer i fladen mellem 56-71 cm og i dybden mellem 8-14 cm. Fylden er sandet og ensartet. 

Stolpehullerne er også her meget nedslidte. En vis usikkerhed kan ikke udelukkes, men 

givetvis er der her tale om en lille midtsulekonstruktion. 

 

Sammenfattende kunne således konstateres sikre spor efter en ikke nærmere dateret 

jernalderbebyggelse: en driftsbygning som formentlig skal ses i sammenhæng med øvrig 

bebyggelse, som endnu ikke er lokaliseret. De topografiske forhold taler for, at en sådan 

bebyggelse kan ligge mod nord på den nordøstvendte bakkeskråning, der her præger 

landskabet. Den lille midtsulekonstruktion kan ikke umiddelbart dateres. Af særlig interesse er 

det, at der umiddelbart nordvest for udgravningsfeltet givetvis ligger en hidtil uregistreret, 

overpløjet gravhøj. En sådan fremgår af Generalkvartermesterstabens kort samt bekræftes af 

topografiske iagttagelser i felten. Der er således gode grunde til at forvente yderligere fund af 

arkæologisk interesse, såfremt der planlægges anlægsarbejder på den resterende del af 

matriklen.  

Fig. 42. Udgravningsfeltet med hus I og II markeret. – Tegning Roskilde Museum.
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Fig. 43. Søgegrøfter og udgravningsfelter ved M11 Lillevangsvej 3 angivet på ortofoto. – Tegning Roskilde Museum. 

Baggrundskort © KMS. 

 

Forud for anlæggelsen af en interimvej i æbleplantagen ved Lillevangsvej 3 blev der i dagene 

7.-8. april 2010 foretaget en mindre arkæologisk undersøgelse.  

Der blev afrømmet to udgravningsfelter på i alt ca. 630 m² (fig. 43-44). Der 

erkendtes på det største felt (felt I) en stolpebygget huskonstruktion, to meget nedpløjede 

kogestensgruber (A13, A14), der p.g.a. den ringe bevaringsgrad ikke blev gravet, samt tre 

større fyldskifter, hvoraf det ene blev snittet i forbindelse med prøvegravningen og viste sig 

som et homogent, fundtomt lag, som ikke med sikkerhed er menneskeskabt, men muligvis en 

mindre lavning eller sporet efter en rodvælte. De to resterende større fyldskifter syntes at 

have samme karakter og blev ikke udgravet. 

Felt II blev anlagt omkring de nedpløjede rester af spredte gruber. Det viste sig 

ved afrømningen, at der ikke fandtes yderligere anlæg her, og der blev derfor ikke gravet 

mere på dette felt. 

Den erkendte bygningskonstruktion bestod af stolpehullerne A1-A12, placeret i 

tre parallelle N-S-gående rækker. Størstedelen af disse stolpehuller var meget nedpløjede og 

havde blot en dybde på 5-8 cm. Det er formentlig givet, at en del af konstruktionens 

stolpehuller er helt bortpløjet, og det er således svært at give et konkret billede af de 

oprindelige forhold. Det er således også svært at give en datering af denne konstruktion, men 

fyldmaterialet i stolpehullerne indikerer en vis alder og formentlig er der tale om en forhistorisk 

bygningskonstruktion. 
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Fig. 44. Udgravningsfelt I med huset markeret. Rød markerer kogestensgruberne. – Tegning Roskilde Museum. 
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Fig. 45. Søgegrøfter og udgravningsfelter ved M11 Ringstedvej Nord angivet på ortofoto. – Tegning Roskilde 

Museum. Baggrundskort © KMS. 

 

Forud for anlægsarbejde i karrusellen ved den eksisterende afkørsel til Ringstedvej, blev der 

foretaget en mindre arkæologisk udgravning. Undersøgelsen fandt sted i dagene 21.-25. juni 

2010. 

 Der blev afrømmet et udgravningsfelt på 640 m², hvorpå der fandtes spor efter 

en boplads, bestående af et enkelt hus omgivet af enkelte affaldshuller (fig. 45-47). Der var 

tale om et treskibet langhus, hvor blot de tagbærende stolper – i alt fire sæt – var bevaret. 

Spor af vægge og eventuelle skillerum fandtes ikke. Den bevarede konstruktion måler 3,6 x 

13,35 m. Den indbyrdes længde mellem de tagbærende sæt er fra 4,3 til 5,0 m, stigende 

jævnt mod vest. Nr. 2 sæt fra øst er udskiftet. Bygningen er orienteret øst-vest. 

 Overordnet set er der tale om en rektangulær bygningskonstruktion uden spor 

efter krumning i de tagbærende forløb. Det kan ikke udelukkes, at huset har været længere i 

østenden, da stolpehullerne her var meget nedslidte og yderligere tagbærende sæt kan være 

helt bortpløjede i dag. Typologisk synes huset at høre hjemme i jernalder, men dette kan kun 

siges med stor usikkerhed. Eneste fund var et flintafslag i et tagbærende stolpehul. Fra seks 

tagbærende stolpehuller blev udtaget jordprøver til flotering. I disse er der fundet enkelte 

forkullede plantefrø, som dog var for små til at blive kulstof 14-analyseret. 

De udgravede anlæg udgør de kulturhistoriske spor efter en mindre 

boplads/gård. Der kunne erkendes en bygningskonstruktion – et langhus – samt enkelte 

gruber, der kan formodes at være knyttet til bygningen. Om der er tale om en mindre del af en 
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større boplads kan ikke afgøres, i så fald må den have strakt sig mod øst, hvor Ringstedvejen 

og bebyggelse i dag har forstyrret området. En nærmere datering end oldtid, muligvis 

jernalder, kan ikke gives på det eksisterende grundlag. 

 

 
Fig. 46. Udgravningsplan med huset markeret. – Tegning Roskilde Museum. 

 

 

 

Fig. 47. En del af huset markeret med landmålerstokke. – Foto Katrine Ipsen Kjær. Roskilde Museum. 
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Konklusion på de arkæologiske undersøgelser ved Holbækmotorvejens udvidelse 

 

Selv om der er tale om vidt forskellige udgravninger – hvad angår omfang såvel som emne – 

synes det muligt at nå frem til en konklusion på et helt overordnet plan. Indledningsvis kan det 

fastslås, at de arkæologiske undersøgelser langs den berørte del af Holbækmotorvejen har 

givet en række af hinanden uafhængige resultater af væsentlig kulturhistorisk betydning. Det 

kan endvidere konkluderes, at det lønner sig, ikke alene at undersøge de permanente 

ekspropriationer, men også de midlertidige arbejdsarealer. Alternativt var betydningsfuld 

arkæologisk viden forsvundet for altid – udgravningen ved Lindenborgvej Syd, hvor der 

efterfølgende blev anlagt jorddepot, er et godt eksempel på vigtigheden af disse 

undersøgelser. Men også udforskningen af de helt smalle vejtracéer viste sig givtig, trods de 

til tider mange forstyrrelser i form af ledningsføringer m.m. Herpå tjener udgravningen ved 

Trekroner Station Sydøst som et fint eksempel. 

 Lad os ridse nogle af højdepunkterne op. Kulturhistorisk set starter vores rejse 

for omkring 3.800 år siden, i slutningen af yngre stenalder, hvor mennesker i bakkelandskabet 

sydøst for det nuværende Roskilde opførte et hus på et af højdedragene. Kort tid efter – 

måske blot få år, måske et par generationer – lagde menneskene en gravhøj hen over huset. 

Vi ved ikke hvorfor, men det er et faktum, at huset hermed blev beskyttet mod senere tiders 

slitage af landskabet gennem blandt andet pløjning. Velbevarede hustomter af så høj alder er 

relativt sjældne, og gravhøjen henover medvirker til at gøre fundet både mere særpræget og 

videnskabeligt interessant. 

 Nu springer vi let over de næste 2.000 år – bronzealderen og den tidlige 

jernalder. Fra dette tidsrum blev ikke gjort sikre fund langs motorvejen. Vi skal frem til sen 

romersk jernalder, tiden for omkring 1.700 år siden. I landskabet sydvest for Roskilde – der 

stadig har til gode at blive grundlagt – har menneskene bygget små gårde bestående af 

langhuse med omkransende overdækkede indhegninger, der også tjener som driftsbygninger. 

Byggeskikken kendes fra Jylland, men hidtil ikke fra Sjælland. 

 Nogle århundreder senere sætter menneskene igen spor efter sig i dette 

område. I vikingetiden byggede de en gård umiddelbart syd for dér, hvor Hyrdehøjskoven nu 

ligger. Der er tale om en omfattende gård, der spreder sine bygninger over et 12.000 m² stort 

areal. Efter vikingetiden flyttede man bebyggelsen lidt mod nordvest – til nord for den 

nuværende motorvej – hvor man byggede gård og gravede grøfter, der skulle angive dels 

gårdens afgrænsning, dels administrative inddelinger. Denne bebyggelse er formentlig 

forgænger til middelalderlandsbyen Flaethinge, som vi ved har ligget i dette område. Vi er 

hermed nået op i historisk tid. 

 Således er det muligt, om end ikke ubrudt, at følge næsten 4.000 års 

menneskelig historie i det spor som Holbækmotorvejen i dag trækker gennem landskabet syd 

for Roskilde (fig. 48). 
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Fig. 48. Tidstavle med forhistoriske og historiske perioder angivet i hele årstal. Rød streg angiver de perioder, som 

blev berørt ved undersøgelsen. – Tegning Roskilde Museum.
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Udgravningsmetode og undersøgelsens data 

 

 
Fig. 49. Arkæologen og gravemaskinen samarbejder under afrømningen af et udgravningsfelt. ROM 2681 

Lindenborgvej Nord II. – Foto Ole Kastholm. Roskilde Museum. 

 

Om udgravningsmetoden 

Da der var tale om adskilte udgravninger med forskellige problemstillinger og forhold, blev 

udgravningsmetoden tilpasset den konkrete sag. Overordnet set har fremgangsmåden været 

som beskrevet i det følgende. 

 Når udstrækningen af et kommende udgravningsfelt først er fastslået på 

baggrund af den arkæologiske forundersøgelse, bliver muldlaget forsigtigt fjernet ved hjælp af 

en gravemaskine, udstyret med rabatskovl (fig. 49). Herved blottes undergrunden og 

eventuelle nedgravninger – nye som gamle – kan erkendes som mørkere fyldskifter. Disse 

betegnes som ”anlæg”. Disse indridses med en skovl og markeres med malede 

bambuspinde. På overfladen etableres et lokalt målesystem i form af et retvinklet 

koordinatsystem med x- og y-akse, markeret fysisk med jernsøm. Målesystemet indmåles 

med GPS, og udgravningen bliver hermed georefereret i et globalt system: Euref 89, UTM 

zone 32. På udgravningsfeltet oprettes dernæst et eller flere fikspunkter til koteopmåling, på 

nedbankede jernrør eller større, jordfaste sten. Fikspunkter indmåles ligeledes med GPS, 

hvorved en absolut kote i DVR 90 opnås (fig. 50).  
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Fig. 50. Opmåling med GPS på udgravningsfeltet. ROM 2713 M11 Trekroner Station Syd. – Foto Ole Kastholm. 

Roskilde Museum. 

 

Herefter tegnes overfladen af udgravningsfeltet på basis af målesystemet. Dette foregår i 

målestok 1:50 på vandfast, millimeterkvadreret tegnefolie (fig. 51). I enkelte tilfælde foretages 

denne fladetegning med GPS. Den ”gammeldags” metode har imidlertid flere fordele, blandt 

andet kan der tegnes i næsten al slags vejr, flere personer kan arbejde på én gang og 

eventuelle ændringer kan registreres øjeblikkeligt af hver enkelt arkæolog. 

 På fladetegningerne anføres en række oplysninger, herunder får hvert anlæg 

et A-nr. (A1, A2, A3 o.s.v.) og en koteopmåling. Udgravningsfasen kan herefter begynde. 

Som udgangspunkt bortgraves den ene halvdel af hvert anlæg, hvorved et lodret profil opstår. 

Dette profil tegnes i målestok 1:10/1:20 på folie og lagdelingen beskrives, eventuelt 

fotograferes profilet også. Selve gravearbejdet foregår som oftest med spade og skovl, 

suppleret med graveske – dette afhænger dog i høj grad af anlæggets art og 

sandsynligheden for at træffe arkæologiske fund. I visse tilfælde, for eksempel ved dybe 

brønde, anvendes minigraver eller større gravemaskine. Anlæg af særlig interesse bliver 

efterfølgende totaludgravet, eventuelt bliver fyldmaterialet soldet og der kan udtages prøver til 

senere behandling på museet eller hos eksterne samarbejdspartnere – eksempelvis til 

flotering for makrofossiler. 

Fund bliver nummereret med x-nr. (x1, x2, x3 o.s.v.), når de er blevet bragt til 

museet og vasket samt beskrevet. Om påkrævet bliver de arkæologiske fund stabiliseret 

gennem konservering. Herefter opbevares de i museets magasiner, til brug for senere studier 

og eventuel udstilling. 
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Fig. 51. Stolpehul tegnes i 1:50 på folie. ROM 

2662 M11 Lindenborgvej Syd. – Foto Ole 

Kastholm. Roskilde Museum. 

 

 

 

 

Undersøgelsens data 

Den arkæologiske forundersøgelse og 

de afledte udgravninger beskrevet i 

denne rapport er bekostet af 

Vejdirektoratet, jf. Museumslovens kap. 

8, §§ 26-27. Undersøgelserne havde 

som daglig udgravningsleder og beretningsansvarlig arkæolog, cand. mag. Ole Thirup 

Kastholm, assisteret af skiftende personale: arkæolog, mag. art. David Brink, arkæolog, cand. 

mag. Mette Madsen, arkæolog, cand. mag. Thomas Larsen Schmidt, museumsmedarbejder 

Niels Karl Wedel Nielsen samt stud. mag. Katrine Ipsen Kjær, stud. mag. Amanda Stevne 

Jørgensen og stud. mag. Kirstine Louise Juncher, alle tre fra Københavns Universitets afd. for 

arkæologi. Opmålingsopgaver med GPS samt efterfølgende digitalisering af 

udgravningsplaner m.m. udførtes af museumsinspektør, cand. mag. Cille Krause og 

arkæolog, cand. mag. Mette Madsen. Overordnet ansvarlig fra Roskilde Museums side var 

dels museumsinspektør, mag. art. Tom Christensen, dels museumsinspektør, ph.d. Jens 

Ulriksen. Udgravningerne blev lejlighedsvis bistået af en række frivillige detektorfolk: Eva Brix, 

Kaare Bøgh-Jensen, Michael Jensen, Ib Nielsen, Lars Nissen og Mauritz Tchikai. 
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Noter 

                                                 
1 Udbygning af Holbækmotorvejen Fløng-Roskilde Vest. Arkæologisk vurdering. Rapport udarbejdet for 
Vejdirektoratet af Tom Christensen & Cille Krause, Roskilde Museum (j. nr. ROM 2357). 
2 Jf. beretning for arkæologisk forundersøgelse, ROM 2357 Holbækmotorvejen. 
3 Jf. Boye 1992, s. 165. 
4 Tornbjerg 1990, s. 21 ff. 
5 Kastholm 2008 & 2009. 
6 Fx Hvass 1988, s. 72. 
7 Fonnesbech-Sandberg 1992, s. 30 f. 
8 Rønne 1986, s. 12 ff. 
9 Gård I: (prøve-nr. LuS 8759) kal. 550-350 f.v.t. (80,1 % sikkerhed); (LuS 8760) kal. 20-255 e.v.t. (95,4 %); (LuS 
8768) kal. 400-200 f.v.t. (95,4 %). Gård II: (LuS 8761) kal. 310-535 e.v.t. (82,6 %); (LuS 8762) kal. 320-555 e.v.t. 
(92,9 %). Højeste nøjagtighed indenfor 2� er valgt. Kalibrering på grundlag af Reimer et al. 2004; OxCal v3.10 Bronk 
Ramsey © 2005 
10 J.nr. ROM 2662 M11 Lindenborgvej Syd, felt II+IV. 
11 Hus III: (prøve-nr. LuS 8784) kal. 800-1020 e.v.t. (92,8 % sikkerhed); (LuS 8765) kal. 800-1015 e.v.t. (92,1 %); 
(LuS 8766) kal. 665-890 e.v.t. (95,4). Højeste nøjagtighed indenfor 2� er valgt. Kalibrering på grundlag af Reimer et 
al. 2004; OxCal v3.10 Bronk Ramsey © 2005. 
12 Analysen er foretaget af arkæobotaniker Dr. Sabine Karg, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser. 
13 Korn fra gruben A214 (prøve-nr. LuS-8768) kal. 675-900 e.v.t. (90,3 % sikkerhed). Højeste nøjagtighed indenfor 2� 
er valgt. Kalibrering på grundlag af Reimer et al. 2004; OxCal v3.10 Bronk Ramsey © 2005. 
14 Tak til ph.d.-stipendiat Maria Baastrup for diskussion vedr. bestemmelse af dragtspænderne. 
15 Sindbæk 2005, s. 47 m. ref. 
16 Denne oplysning er venligst stillet til rådighed af museumsinspektør, ph.d., mag. art. Jens Ulriksen, Roskilde 
Museum. 
17 Kjærum & Olsen (red.) 1990, s. 176 f., 202. 
18 Høilund Nielsen & Fiedel 2001, s. 81 ff. 
19 Jørgensen 2005, fig. 82. 
20 Begrebet ”hårriver” er introduceret af grafiker og ornamentør Rune Knude, pers. medd. 
21 For oplysninger om middelalderens huse, se fx Fraes Rasmussen 1994; Skov 1994; Foged Klemensen 2001. 
22 Se Svart Kristiansen 1999. 
23 J.nr. ROM 192 Flengemarken (sb. nr. 020410-50). 
24 Danmarks Riges Breve, 2. rk., 1. bind, nr. 234; se også Jørgensen 1985, s. 41 f. 
25 Materialet er kulstof 14-analyseret på Lunds Universitet (lab. no. LuS 8952, LuS 8953 og LuS 8954). 
26 ROM 2518, se Langkjær 2009, 11 ff. samt ROM 2394. 
27 Fx Madsen 2006. 


