
BOEDE DER VIKINGER I 
FREDERIKSSUND?
Af  Katrine Ipsen Kjær

I Frederikssund ved Roskilde Fjord er vikingetiden hver sommer ganske 
nærværende, når karakterer som Gorm, Thyra og Svend Tveskæg bliver 
levendegjort i årets vikingespil på Kalvøen. Faktum er, at fund fra vikinge-
tid (775-1050 e.Kr.) er ganske sparsomme i det område, som langt senere 
blev til det nuværende Frederikssund.1 Derfor vakte det da også, særlig lo-
kalhistorisk, interesse, da Roskilde Museum i sommeren 2013 fandt spor 
af en bebyggelse i den sydlige del af Frederikssund, som havde været be-
boet i vikingetiden, samt i den forudgående periode, der benævnes yngre 
germansk jernalder. 

Roskilde Museums undersøgelse blev foranlediget af henvendelse fra 
Frederikssund Kommune, der ønskede at udføre en planlagt udstykning 
til byggegrunde. En arkæologisk forundersøgelse blev iværksat, som viste 
forhistoriske bebyggelsesspor i området (Fig. 1).2

Frederikssund er en relativt ny by, som fik sit navn i år 1649. Bebyg-
gelsen, som lå forud for denne navngivelse, udviklede sig i nærheden af et 
færgested eller en ladeplads, som omtales allerede i 1300-tallet. Færgeste-
det har formentlig ligget for enden af den nuværende Havnegade på et i 
middelalderen ubebygget overdrev. Færgestedet betjente den daværende 
købstad Slangerup, der ligger 7 km øst for det nuværende centrale Frede-
rikssund. I 1600-tallet bosatte købmændene fra Slangerup sig langs den 
nuværende Havnegade. I løbet af 1700-tallet begyndte byen at brede sig 
fra denne ene gade.3 Ældre kortmateriale viser, at Frederikssund fra at være 
en mindre by ekspanderede voldsomt i 1800-tallet og derefter udviklede 
sig rykvis mod nuværende udbredelse. 

Selvom fund fra vikingetid er sparsomme i Frederikssund, antyder ad-
skillelige forhold, at området må have været bosat i vikingetid. I nærheden 
af det middelalderlige færgested lå landsbyerne Ude Sundby, Oppe Sund-
by og Bonderup, hvis stednavne alle vidner om en oprindelse i vikingetid 
eller tidlig middelalder.4 Frederikssund Kirke, som er den tidligere Ude 
Sundby Kirke, og Oppe Sundby Kirke er oprindeligt romanske kirker 
fra 1100-tallet.5 Endelig er der nordøst for Frederikssund, udenfor Græse 

Fig. 1
Frederikssund. Udgravningens placering 
er markeret med rød cirkel.
© Kort- og Matrikelstyrelsen

Foto modsatte side:
Udgravet grubehus
Foto: Sofie Jørgensen |
Roskilde Museum
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Bakkeby fundet en gravplads, hvis grave på baggrund af genstandsma-
terialet kan dateres fra midten af 600-tallet og frem til cirka år 1000 e. 
Kr.6 Kirkerne kan ved sin datering til tidlig middelalder ikke kobles di-
rekte til vikingetiden. Det samme gør sig gældende for navnestoffet. Men 
sammenholdes kirkernes tilstedeværelse med navnestoffet, samt den her 
nævnte gravplads, sandsynliggøres tidligere bebyggelse  i området.
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TOPOGRAFI

Det højeste sted i Frederikssund er kirkens grund, som ligger 17,5 m over 
havet. Mod vest falder terrænet jævnt mod fjorden. Det undersøgte områ-
de ligger i et spredt bebygget område i det sydlige Frederikssund, cirka 500 
meter fra fjorden. I dag er der ikke udsyn til fjorden på grund af en nyere 
affaldsdeponering, der ligger mellem det undersøgte område og fjorden. 
Undersøgelsesområdet ligger omkring 8-10 meter over havet (m.o.h). Det 
højeste sted ligger i kote 10, som befinder sig i den nordligste del af det un-
dersøgte område. Terrænet falder jævnt mod syd med cirka 1,5 m. Nord-
vest og vest for det undersøgte område er landskabet let forhøjet i forhold 
til det undersøgte område. Ellers er terrænet relativt jævnt, før det 150 m 
før fjorden skråner ned mod denne (Fig. 2).

UDGRAVNINGEN

Prøvegravningen foregik i foråret 2013, og søgegrøfterne afslørede spor af 
stolpehuller, hvoraf mindst en huskonstruktion kunne erkendes. Samtidig 
var der spor af grubehuse og affaldsgruber. I juni 2013 blev den egentlige 
udgravning iværksat.7 Muldjorden blev fjernet fra to felter på tilsammen 
4500m2, hvor søgegrøfterne havde vist den største koncentration af an-
læg. Den nordlige grænse stødte op til Østersvej, som har et øst-vestligt 
forløb fra Marbækvej ud mod Roskilde Fjord (Fig. 3). Undergrunden be-
stod primært af let leret sand, men let sandet ler forekom visse steder. 
Muldlaget varierede mellem 30 og 70 cm. Området stod i græs, men har 
været pløjet indtil for få år siden. Ved den arkæologiske udgravning blev 
der fundet fem langhuse og ni grubehuse, som efterfølgende vil beskrives. 

LANGHUSE

Blandt de mørkfarvede fyldskifter, der fremkom i felterne, kunne fem tre-
skibede langhuse udskilles ved de jordgravede huller, hvori de tagbærende 
stolper havde stået. I daglig tale kaldes disse huller for stolpehuller (Fig.4). 

Fig. 2
Luftfoto, hvor udgravningsfelterne er 
markeret. Søgegrøfterne ses som lange 
øst-vest gående rækker på luftfotoet. 
Tegning: Roskilde Museum.
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Fig. 3
Udgravningsplan, ROM 3089. 
Sydbyen IV. 
Tegning: Katrine Ipsen Kjær |
Roskilde Museum.

Fig. 4
Langhuse, der er omtalt i teksten. 
Tegning: Katrine Ipsen Kjær |
Roskilde Museum. 

Fig. 5
Grubehuse, der er omtalt i teksten. 
Tegning: Katrine Ipsen Kjær |
Roskilde Museum. 
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Hus 9 lå i det nordøstlige hjørne af felt 1. Huset var det bedst bevarede, 
idet der var spor af både den tagbærende konstruktion samt af støttestol-
perne til husets væg. Huset var 17,8 m langt og 7,6 m bredt. Den tagbæ-
rende konstruktion bestod af fire stolpepar, der stod i et øst-vest gående 
forløb. Længdeafstanden mellem de tagbærende sæt stolper var mellem 
4,9 og 5,5 m, med den korteste afstand i de to vestligste sæt. Tværspændet 
mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,3 og 2,8 m, hvor det kor-
teste spænd forekom i det vestligste sæt. Flere af de tagbærende stolper var 
blevet udskiftet, mens huset endnu var i brug. De yderste sæt tagbærende 
stolper i begge ender indgik i husets lige afskårne gavl. Støttestolper var 
bevaret hele vejen rundt om huset i en afstand af 2,0 til 2,8 m fra de tagbæ-
rende stolper. Ingen af disse havde det forventelige skråtstillede udseende 
i profilsnittet. Trods dette, sandsynliggør den store afstand mellem disse 
stolper og de tagbærende stolper, at de har fungeret som støttestolper frem 
for vægstolper. Støttestolper i langhuse er et karakteristika, der optræder 
i vikingetid. I den sydvestlige del af huset var en indgang markeret ved to 
stolper, der var placeret længere inde mod huset midte end støttestolperne. 
Husets konstruktionsmæssige træk daterer huset til vikingetid. 

Hus 10 lå i den centrale del af felt 1 i den østlige side. Huset havde 
fem sæt tagbærende stolper. Huset lå orienteret øst-vest. Længdeafstanden 
mellem de tagbærende sæt stolper var mellem 3,34 og 5,5 m, hvor den 
korteste afstand var mellem det første og andet sæt i den vestlige ende. 
Tværspændet mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,1 og 3,1 
m, hvor den korteste afstand var at finde i det yderste sæt, og de længste 
afstande fandtes i de midterste sæt i huset. Disse mål indikerer, at huset 
har haft et let buet vægforløb, men ingen af vægstolperne var bevaret til 
at bekræfte dette. Det østligste sæt af huset blev ikke afdækket, eftersom 
det forestående husbyggeri ikke berørte tilstødende arealer. Afstandene 
mellem de afdækkede, tagbærende stolpesæt virker i dette hus så syste-
matiske, at det antages, at med det manglende sæt ville husets tagbærende 
konstruktion i sin fulde længde have været 21,5 m. Da hverken gavle eller 
vægge er bevaret af dette hus, kan husets oprindelige længde og bredde 
ikke afgøres. Denne hustype dateres ud fra sine konstruktionsmæssige 
træk til sen yngre germansk jernalder og vikingetid.  

Hus 8 lå i den nordlige del af felt 1, lige vest for hus 9. De to huses 
tætte placering udelukker samtidighed. Hus 8 havde tre sæt tagbærende 
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stolper og var orienteret øst-vest. Længdeafstanden mellem de tagbærende 
sæt stolper var 4,22 og 4,9 m. Tværspændet mellem stolperne i de enkelte 
sæt var mellem 2,6 og 3,28 m. Den tagbærende konstruktion er 9 m, men 
da ingen væg eller gavle var bevaret i huset, kendes husets eksakte længde 
og bredde ikke. Typologisk kan huset ikke dateres mere præcist end til 
yngre jernalder. 

Hus 14 lå i den vestlige del af felt 1. Huset bestod af fire sæt tagbæren-
de stolper. Huset lå orienteret østnordøst-vestsydvest. Afstanden mellem 
de tagbærende sæt var i den østligste ende mellem 3,3 og 3,78 m. Det 
vestlige sæt lå 5,18 m fra det nærmeste sæt tagbærende stolper og med 
større afstand til de øvrige tagbærende sæt. Huset er i denne ende ikke 
fuldt afdækket, eftersom beplantning forhindrede dette. Den indbyrdes 
afstand mellem de to stolper i de enkelte sæt var mellem 3,0 og 3,5 m. 
De korteste afstande forekom i de to østligste sæt. Den nordlige væg var 
sporadisk bevaret, og den sydlige væg var bevaret ved enkelte stolper. Om 
der her er tale om støtte- eller vægstolper er uklart. En mulig indgang var 
at finde i den nordlige væg. Huset var 7 m bredt fra væg til væg. Da huset 
ikke blev afdækket i sin fulde længde kendes denne ikke. Da kun dele af 
huset fremkom i udgravningen vanskeliggøres dateringen af huset. Det er 
dog muligt, at huset skal dateres til ældre jernalder, grundet husets kon-
struktionsmæssige træk. 

Hus 11 lå i den sydligste del af felt 1. Huset havde tre sæt tagbærende 
stolper og var orienteret øst-vest. Længdeafstanden mellem de tagbærende 
sæt var 4,83 og 5,7 m Tværspændet mellem stolperne var mellem 2,75 og 
3,24 m. Længden på den tagbærende konstruktion var 10,74 m. Det øst-
ligste sæt var trukket lidt mod nord. Huset havde hverken bevarede gavle 
eller vægstolper, hvilket gør, at husets eksakte mål forbliver ukendte. Huset 
dateres til yngre jernalder. 

En gårdsenhed i jernalderen, som den her beskrevne bebyggelse skal 
henføres til, bestod i de østlige dele af landet oftest af et til to samtidige 
hovedhuse, hvortil der hørte et eller flere mindre udhuse/driftsbygninger 
samt et antal grubehuse. Hovedhusene fungerede som beboelse og kunne 
være delt i flere rum. Driftsbygningerne eller udhusene var arealmæssigt 
mindre end hovedhusenes, og grubehusene fungerede som værkstedshyt-
ter. I den her fremlagte bebyggelse i Frederikssund, har Hus 9, 10 og 14 
sandsynligvis været anvendt til beboelse, mens hus 8 og hus 11 formentlig 
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har fungeret som driftsbygninger tilhørende disse huse. Der er ingen spor 
af, hvilken specifik funktion driftsbygningerne har haft. Da hus 8 og hus 9 
ikke har været i funktion på samme tid, må der være tale om en bebyggel-
se i flere faser, hvilket da også understøttes efterfølgende af grubehusenes 
spredte datering. 

GRUBEHUSE

Ni grubehuse fremkom på de to felter (Fig. 5). Et grubehus forklares sæd-
vanligvis som en værkstedshytte eller en vævehytte. Et grubehus adskiller 
sig fra langhusene ved sin konstruktion. Tabte genstande fra grubehusets 
funktionstid kan ved gunstige forhold endnu findes i husenes bundlag. 
Når brugen af grubehuset ophørte, brugtes den nedgravede grube, hvor-
over grubehuset var opført, til at smide affald i. Disse genstande kan lige-
ledes være bevaret og danne baggrund for en datering af huset. Grubehuse 
forekommer i store dele af forhistorien, fra yngre romersk jernalder til ind 
i middelalder. 

På felt 1 lå tre grubehuse i den nordlige del af feltet i forlængelse af hin-
anden på en nord-syd gående række. To grubehuse lå midt i feltet, og to 
grubehuse lå sydligst i felt 1. På felt 2 lå der to grubehuse i hver sin ende af 
feltet. Ingen grubehuse var anlagt oven i hinanden. To typer af grubehuse 
forekom på det undersøgte område. De cirkulære mindre grubehuse8 og 
de større rektangulære.9 De cirkulære grubehuse fandtes primært i den 
nordlige del af det undersøgte område, og de større rektangulære grube-
huse fandtes primært i den sydlige del af området. De cirkulære grubehuse 
havde en diameter mellem 2,4 og 3,0 m. De rektangulære grubehuse var 
mellem 3,34 og 4,7 m lange og mellem 2,87 og 4,0 m brede. Husene var 
alle konstruerede med en nedgravet flad bund og en tagbærende stolpe i 
hver gavl på nær hus 6, hvor bare den vestlige, tagbærende stolpe fandtes. 
Her var en større pæl placeret i det østlige område, hvor en tagbærende 
stolpe ville være forventelig. Derfor foreligger sandsynligheden, at denne 
pæl har fungeret som den østlige tagbærende stolpe. Intet gulvlag kunne 
erkendes i grubehusene.

Generelt ses ingen udskiftninger af de tagbærende stolper i grubehuse-
ne. Vægforløb, der blev udgjort af spor af nedhamrede pæle, var bevaret i 
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fire af de ni grubehuse. Pælene stod systematisk i en enkelt række rundt i 
kanten af grubehusenes bund. Pælene har formodentlig udgjort rammen 
for lerklinede vægge. Under bunden af hus 1, hus 2 og hus 3 fremkom i 
den nordlige del en oval nedgravning, som var gravet dybere end grube-
huset.10 Disse nedgravninger var mellem 54 og 68 cm lange og mellem 23 
og 28 cm dybe. Nedgravningerne havde ujævne sider og en ujævn, flad 
bund. Fyldet var homogent og, på nær en mørkere nuance, identisk med 
grubehusets fyld. Den systematiske forekomst af disse gruber antyder en 
bevidst placering foretaget i grubehusets funktionstid. 

Formålet med gruberne er uklart. I grubehusene på Vestervang i Kirke 
Hyllinge fandtes ligeledes gruber under fem af 21 grubehuse, hvis funkti-
on ligeledes står uklart. At gruberne ikke var en fast del af grubehuskon-
struktionen, hverken i bebyggelsen på Vestervang eller i Sydbyen, antyder, 
at de ikke har været nødvendige i alle grubehuse. Det er således muligt, 
at gruberne skal ses i sammenhæng med aktiviteter, der har adskilt sig 
fra aktiviteter foretaget i grubehuse uden disse gruber. En fremført tolk-
ningsmulighed af gruberne på Vestervang er, at gruberne har fungeret som 
”mandehuller”, hvor en person har kunnet stå oprejst i forbindelse med 
udførelsen af et specifikt arbejde.11 I Frederikssund på den her fremstille-
de lokalitet fandtes gruberne kun i de mindre, cirkulære grubehuse. En 
tolkningsmulighed er derfor, at disse gruber har været nødvendige i de 
mindre grubehuse frem for i de store grundet pladsforskellen de to typer 
grubehuse imellem. Formålet med de sekundært nedgravede gruber kan 
således være bestemt af typen af udførte arbejder, eller de kan være bestemt 
af de pladsmæssige forhold, uagtet hvilket udført arbejde der har fundet 
sted i grubehusene. En tredje og sidste forklaring kan være af kronologisk 
art. Tidsmæssigt er de store rektangulære grubehuse yngre end de små 
cirkulære, hvilket blandt andet fundet af to fibler fra det 7. årh.12 (Fig. 
6, Fig. 7) samt fundet af et lerkar fra 900-årene og en konisk tenvægt i 
sekundært anvendt klæbersten13 bekræfter. De fundne genstande i gru-
behusene på Sydbyen IV daterer således de mindre cirkulære grubehuse 
til ældre germansk jernalder og de større rektangulære til den sene del af 
vikingetid. Da de sekundært nedgravede gruber kun eksisterede i de ældste 
grubehuse, kan det tænkes, at udviklingen i arten af udført arbejde med 
tid har gjort den sekundært nedgravede grube unødvendig. 
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Fig. 6
Rektangulær pladefibel fra hus 3. 
Foto: Pernille Kokfeldt | 
Roskilde Museum. 

Fig. 7
Oval pladefibel fra hus 3. 
Foto: Pernille Kokfeldt |
Roskilde Museum. 
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Grubehuse blev som tidligere nævnt anvendt i forbindelse med udførelse 
af forskelligt håndværk. I to af grubehusene blev fundet tenvægte,14 som 
kan indikere, at de her omtalte grubehuse er blevet brugt til tekstilprodu-
cerende formål. For at finde restprodukter af produktion og bearbejdning 
af metalredskaber, blev de udtagne jordprøver fra alle grubehusenes nedre 
lag soldet i et fintmasket net. Det tilbageværende materiale blev undersøgt 
med en magnet for at finde blandt andet hammerskel. Undersøgelsen var 
dog uden positivt resultat. Der er således intet, der tyder på, at der er 
foregået metalhåndværk i grubehusene. I tre af de fire større rektangulære 
grubehuse fandtes der centralt i bunden af grubehuset en samling af sten, 
hvor stenene i hus 13 var både brændte og ubrændte. Funktionen af disse 
stensamlinger er uklar. 

De ovenfor nævnte genstande findes hyppigt i grubehuse, men ud over 
dette fandtes der i det ene grubehus, hus 3, to fibler. Fiblerne var hen-
holdsvis en oval pladefibel (type J1c15) og en rektangulær pladefibel (type 
K1a16). Den ovale pladefibel er udført i bronze. Fiblen er prydet med et 
slangelignende og gennembrudt motiv i stil C. Motivet forestiller to slan-
gelignende dyr, hvor den enkelte slange består af to parallelle bånd. De 
to slanger har hovederne mod hinanden. På bagsiden ses nålefæstet, hvor 
selve nålen er brækket af. Hvor nåleholderen skulle være placeret, resterer 
bare et korrosionsprodukt. 

Den rektangulære pladefibel er ligeledes udført i bronze. På forsiden 
er fiblen pålagt tin, der giver den en blank sølvlignende overflade. Fiblen 
er udført med en smal ramme, hvori et bånd, centralt ornamenteret med 
tætstillede bukler, slynger sig i et regelmæssigt mønster. På bagsiden af fib-
len fandtes organiske rester i området med det knækkede nålefæste. Håbet 
var, at det organiske materiale var en bevaret tekstilrest, fra det klæde, hvor 
i fiblen var fastgjort. I de tilfælde hvor tekstil har været bevaret på bagsiden 
af fibler, har materialet givet informationer om fabrikattypen og fremstil-
lingsteknikker.17 Disse informationer er, i sammenhæng med placeringen 
af fundne fibler i grave, baggrunden for tolkningen af, hvordan den for-
historiske klædedragt har kunnet tage sig ud. Sådanne informationer kan 
hentes fra selv en ringe mængde bevaret tekstil. Det var en skuffelse da 
konservatorens trænede øje afkræftede, at strukturen i det organiske mate-
riale stammede fra tekstil.  

ROMU 2014

Begge fibeltyper dateres til det 7. årh. (yngre germansk jernalder). Begge 
fibeltyper findes i kvindegrave særligt på Bornholm, som er det sted i lan-
det, hvor størstedelen af grave fra denne periode er fundet.18 Derfor var 
spørgsmålet ved udgravningen, om fiblerne repræsenterede en kvinde, der 
højst usædvanligt var blevet gravlagt i grubehuset?

I kvindegrave fra det 7. årh. findes begge fibeltyper. De kan forekomme 
enkeltvis, sammen med en til to andre fibler af varierende type, eller i 
kombination med hinanden i første halvdel af det 7. årh. De rektangulære 
pladefibler kan optræde parvis, til tider sammen med en større fibeltype i 
slutningen af det 7. årh. Smykkeudstyrets placering i graven indikerer, at 
de rektangulære pladefibler har siddet enkeltvis på hver side af brystet. I 
første halvdel af det 7. årh. blev fiblerne forbundet med op til flere per-
lekæder. Fra den ene fibel kunne et toiletsæt bestående af pincet, øreske 
og spatel hænge i en kæde.19 Hos flere gravlagte har en tredje fibel været 
placeret ved halsen. I slutningen af det 7. årh. var perlekæderne flyttet fra 
fiblerne på brystet og længere op mod halsen, hvor de nu blev fastgjort i 
hver sin side af en større rektangulær pladefibel og holdt adskilt af et par 
perlespredere.20

Fiblerne i hus 3 i Sydbyen IV lå med en indbyrdes afstand på 75 cm 
i grubehusets nederste lag. Den ovale pladefibel stod lodret, og den rek-
tangulære pladefibel lå horisontalt med bagsiden opad. En gennemgang af 
gravene på Nørre Sandagergård Vest, som er en af de større gravpladser fra 
yngre germansk jernalder på Bornholm, viser, at fiblerne kan være lejret 
anderledes end den forventede horisontale med forsiden opad i grave.21 
Forholdet skyldes, at gravlagte fra denne periode hyppigt blev nedlagt i 
graven på siden i sovestilling. Når legemet opløstes i graven, som følge af 
de naturlige nedbrydningsprocesser, skiftede smykkeudstyret på afdødes 
bryst langsomt position. Som følger deraf, vil fiblerne lejre sig bestemte 
steder i graven, med en maksimal afstand fiblerne imellem på 20 cm.22 

Fiblerne i hus 3 skal ikke her tolkes som smykkeudstyr fra en grav, grundet 
flere forhold. Da fiblerne i hus 3 lå med en afstand på 75 cm, sammen-
holdt med manglen på andre genstande der kunne forbindes med en kvin-
degrav, og det faktum, at fiblerne ikke lå i en gravlignende nedgraving, 
taler imod, at der her er tale om en kvindegrav. I forhold til Bornholm er 
lignende fibler på Sjælland hyppigst detektorfund, forbundet med bebyg-
gelser af forskellig art.23 Det er i denne sammenhæng de her fundne fibler 
skal forstås.
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KONKLUSION

Boede der vikinger i Frederikssund? Ja, det gjorde der! Den arkæologiske 
undersøgelse i 2013 blotlagde 14 hustomter, hvor de fem var treskibede 
langhuse, og de resterende ni var grubehuse. Den her fundne bebyggelse, 
hvoraf mindst et af hovedhusene har været anvendt i vikingetid, gør det 
klart, at vikinger i hvert fald boede i det nuværende, sydlige Frederikssund. 
Hus 9 og hus 10 og muligvis hus 14 har formentlig været hovedhuse, 
mens hus 8 og hus 11 har fungeret som driftsbygninger. Om både hus 9 
og hus 10 har været i brug samtidig eller har afløst hinanden er uklart, da 
husenes datering overlapper hinanden, men to af husenes tætte placering 
taler for, at vi her ser flere faser af samme bebyggelse. 

Typologisk er der tale om en hustype, der er brugt gennem størstede-
len af forhistorien, men konstruktionsmæssige træk daterer de her fundne 
huse primært til yngre jernalder, hvor hus 10 og hus 9 kan dateres mere 
specifikt til sen yngre germansk jernalder og vikingetid. Grubehusene 
spænder i datering fra 600-årene til og med 900-årene og ligger således 
stort set indenfor samme dateringsramme som de her fundne langhuse. 
Derfor tolkes grubehusene og langhusene som tilhørende en bebyggelse i 
flere faser, som blev udgjort af et til to samtidige hovedhuse, med tilhøren-
de driftsbygninger, samt et antal grubehuse. Sandsynligheden foreligger, at  
bebyggelsen har strakt sig udenfor det undersøgte område. De her fundne 
huse repræsenterer en bebyggelse, der har flyttet rundt i området gennem 
400 år. 

At vikingetidsbebyggelse ikke er bedre repræsenteret i og omkring Fre-
derikssund, kan til dels skyldes Frederikssunds tilblivelseshistorie. I for-
bindelse med byens kraftige ekspansion i 1800- og 1900-tallet er det ikke 
sikkert, at kulturhistoriske fyldskifter er blevet registreret, såfremt sådanne 
blev påtruffet. Et muligt sted for en sådan ikke registreret bebyggelse kun-
ne blandt andet være i nærheden af Frederikssund Kirke. Et kvalificeret 
bud på, hvor endnu ikke fundet jernalderbebyggelse kunne findes, er nord 
og øst for Oppe Sundby Kirke, hvor området endnu ligger ubebygget hen.
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NOTER 

1. MFG 361/05, Våningstedgård nordøst, stednr. 010310-50, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frede-

riksborg herred, tidl. Frederiksborg amt. MFG 402/07, Sydbyen III, stednr. 010310-52, Oppe 

Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt.

2. ROM 3089, Sydbyen IV, stednr. 010310-60, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, 

Frederiksborg amt.

3. Sundbo 193,17ff.

4. Eggers 2008, s.119

5. http://danmarkskirker.natmus.dk/

6. MFG 113/97, Tollemosegård, stednr. 010303-61, Græse sogn, Lynge-Kronborg herred, 

Frederiksborg amt.
7. Undersøgelsen blev gennemført mellem 3. juni og 28. juni 2013 og bekostedes af Frederikssund 
Kommune i sin egenskab af bygherre. Deltagere var museumsmedarbejder Niels K. W. Nielsen og 
stud.mag. Marion Ree. Stud.mag. Anne Kirstine Vestergård, samt stud.mag. Sofie Jørgensen deltog 
i to dage. Stud.mag. Jonas Jæger deltog i en uge. Alle fra Københavns Universitet. Den daglige 
ledelse tilfaldt stud.mag. Katrine Ipsen Kjær, ligeledes Københavns Universitet. Ansvarshavende 
udgravningsleder var museumsinspektørerne Palle Østergård Sørensen og Jens Molter Ulriksen. 
Detektorafsøgning blev foretaget af Kurt Villumsen og David Burkhall. Opmåling med GPS blev 
foretaget af Cille Krause. Arkæologigruppen Frederikssund deltog i udgravningen. 
8. Hus 1, hus 2, hus 3, hus 4 og hus 6
9. Hus 5, hus 7, hus 12 og hus 13
10. A513, A481, A419
11. Kastholm 2008, 23ff.

12. Hus 3

13. Hus 12

14. Hus 2 og hus 12 

15. Høilund Nielsen 1987

16. Høilund Nielsen 1987

17. Mannering 1997, 118ff.

18. Jørgensen 1997, s. 29

19. Jørgensen 1997, s. 49f.

20. Jørgensen 1997, s. 59 

21. Eksempelvis grav 10 på Nørre Sandegård Vest. Jørgensen 1997, s. 177

22. Jørgensen 1997, s. 55

23. Ulriksen 2006, 190ff,  Sarauw og Nielsen 1999, s. 339
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