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Forord 
 af Frank Birkebæk til særudstillingen "75 år, genstande og historier" 

 

75 års mangfoldighed 
I år – 2004 – fylder Roskilde Museum 75 år. 

Gammel? – kunne nogen så spørge. Overhovedet ikke – tværtimod. 

Museer bliver ikke gamle, fordi de har eksisteret længe. At tage vare på kulturarv er ikke noget, der 
forældes. 

Museet åbner jubilæumsåret med en udstilling om det, som er museernes særkende: samlingen af 
autentiske genstande fra den nære og fjerne fortid. 

Udstillingen giver eksempler på tilblivelsen af Roskilde Museums samlinger. 

Der er valgt en genstand fra hvert eneste år i museets liv, og det vigtigste for valget har været historien, 
der knytter sig til genstanden: historien om dens funktion, dens bruger, dens fundsituation eller 
historien om den, der gav den til museet. 

Det er vores håb, at det løfter lidt af fligen for den vældige viden og de uendelige historier, som 
fortælles af museernes samlinger. 

Museets samling er blevet skabt gennem målrettede undersøgelser og forskning – og gennem 
befolkningens indlevering af ting, som man har ment hørte hjemme på museet. Denne folkelige 
medvirken er enestående. Man kan sige, at museets samling er en blanding af nedarvet erindring, 
genfunden viden – og tilfældigheder. Man kan også sige, at museet rummer den kollektive 
hukommelse – og derfor har hukommelsens karakter. 

Den autentiske genstand er i sagens natur enestående. Intet kan i udsagnskraft måle sig med den. I 
ferskhed og mangel på stoflighed formår billeder eller kopier ikke at formidle den brug, den hensigt, 
den nytte, som forbinder genstanden med fortidens mennesker. Kun den autentiske genstand giver en 
fornemmelse af, at tidens barriere er fjernet. 

 



 

1929 
   

 

Pyntehåndklæde, Vester Såby, ca. 1820 

Efter museumsforeningens stiftelse i november 1929 indkom i de 
første år mange genstande fra oplandet. Især tekstiler – i 
generationer gemt i standkister rundt om på gårdene – blev afleveret 
til museet. 

På den rige hedebo-egn, området mellem Roskilde-Køge-
København, udviklede sig i begyndelsen af 1800-tallet en helt 
særegen broderiteknik. De fint udsyede tekstiler findes især på 
pyntestykker til bondestuen samt på skjorter og særke. 

Et eksempel er pyntehåndklæder, der trods navnet aldrig har været 
brugt som håndklæder. De blev ved festlige lejligheder hængt frem i 
stuen som pynt på alkoveforhængene. 

De viste pyntehåndklæder er forsynet med initialerne "MND". Vi 
ved fra giver, at de er syet af dennes farmor, Mette (1792-1871), der 
i 1815 blev gift med gmd. Rasmus Withusen. Ægteparret stammede 
fra Kirkerup nord for Roskilde, men flyttede til gården Fredenslyst i 
Vester Såby. 

Igennem mange år havde museet familien Withusens bevågenhed 
med bl.a. en stor testamentarisk gave i 1962. 
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1930 
   

 

Kvindedragt, Tjæreby, ca. 1840 

I "Jul i Roskilde 1931" skrev Fanny Fang om museets samling af 
hedebodragter og –syninger: 

"Skønt det fra et Indsamlingssynspunkt var vel sent at oprette et Museum, 
saa har dette dog faaet rigeligt af gamle Ting. Særlig heldig har Museet 
været med Hensyn til Dragter, Dragtdele og Linnedforraad, hvoraf det 
nu huser en fyldig og righoldig Samling". 

Allerede i 1930 indkom fire velbevarede mands- og kvindedragter. 
Dragterne fra hedebo-egnen adskiller sig især fra andre egnes dragter ved 
kvindehuerne med sølv- og guldindvirket nakke og de fint udsyede 
skjorter og særke. 

Da museet for første gang åbnede for publikum i Liebes Gård den 1. april 
1931 var et af rummene forbeholdt tekstilerne. Midt på gulvet stod de 
fire dragter på gamle mannequiner. Tekstilsamlingen var ordnet og 
opstillet af bestyrelsesmedlem Fanny Fang med hjælp fra Elna Mygdal, 
Nationalmuseet. 

Den viste dragt stammer fra Tjæreby syd for Roskilde, og har været 
brugt af Birthe Larsdatter omkring 1840. 
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1931 
   

Skøde på Domapoteket, 11. juli 1650 

Den 5/11 1929 indrykkede 69 navngivne personer en 
annonce i Roskildes aviser, hvori der opfordredes til at 
deltage i museumsforeningens stiftende 
generalforsamling. En af medunderskriverne var 
apoteker Jannik Augsburg, der allerede inden det 
stiftende møde tegnede sig for livsvarigt medlemskab. 

Ved samme lejlighed tilbød han det planlagte museum et 
gammelt skøde på Domapoteket. Skødet indkom dog 
først i februar 1931, få måneder inden museet åbnede 
sine første udstillinger. 

Skødet er skrevet på pergament i 1650. Her sælger 
Anders Skaaning en gård på sydsiden af Algade, mod 
vest grænsende op til Snæversti og mod øst til Maria 
Magdalenes residens (Algade 8), til apoteker Esaias 
Fleischer, København. Den 22. juli samme år fik 
Fleischer kongeligt privilegium på at oprette et apotek i 
Roskilde. Ikke blot fik han monopol på at sælge 
"medicinske Urter", men også krydderier samt at holde 
vinkælder. 

Under dokumentet var oprindeligt syv segl, hvoraf de 
fire er bevaret. 
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1932 
   

Farvelagt tegning af gulvet i Skt. Laurentii 
kirke, Roskilde 

I sommeren 1931 reguleredes Stændertorvet, og en del 
af brolægningen blev omlagt. Nationalmuseet udnyttede 
muligheden til at foretage en arkæologisk udgravning af 
Skt. Laurentii kirkes ruin. Mest spektakulært var 
mosaikgulvet af sort- og rødbrændte teglfliser, dels fordi 
det var velbevaret og enestående, dels fordi det er fra ca. 
1100, dvs. ældre end teglbrændingskunsten i Danmark. 
Den menes først at være komme til landet omkring 
1150. 

Fliserne er i dag sorte og røde, men de røde fliser har 
oprindelig været belagt med hvid pibeler, så gulvet har 
fremstået sort/hvidt. Der er næppe tvivl om, at man har 
haft sydeuropæiske marmorgulve i tankerne. 

Ved udgravningen deltog konservator Peter Linde, og på 
grundlag af sine opmålinger udfærdigede han en 
farvelagt tegning af den frilagte gulvflade. Tegningen 
blev i 1932 købt af Roskilde Museum formedelst kr. 50. 

Efter udgravningen blev den undersøgte del af ruinen 
gjort tilgængelig under torvet for publikum. I 1998 
foretog Roskilde Museum en ny udgravning, ruinen blev 
renoveret og en udstilling knyttet hertil. 
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1933 
   

 

Stylos, Klostervang i Roskilde, middelalder 

I middelalderen beherskedes kunsten at læse og skrive især af kirkens mænd. 
Roskilde var blandt landets betydeligste kirkebyer med domkirke, 13 
sognekirker og 5 klostre. De mange belæste og veluddannede gejstlige gjorde 
byen til et vigtigt lærdomscentrum. Blandt Roskilde Domkirkes berømteste 
kannikker kan nævnes Saxo Grammaticus (historie), Peder Nattergal 
(astronomi) og Henrik Harpestreng (medicin). 

Blandt bispesædets opgaver var at uddanne præster, og derfor havde en 
domkirke nødvendigvis en præsteskole tilknyttet. Til skriveøvelser anvendtes 
voksovertrukne plader, som man skrev på med en spids griffel: en stylos. 

Stylosen er fremstillet af ben, og den brede ende blev brugt til at viske ud med. 
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1934 
   

Byhorn, Gundsømagle, 1800-tallet 

"En sjælden Gave til Roskilde Museum". 

Den 17. juli 1934 kunne man i avisen læse om 
Gundsømagles byhorn, der i flere generationer havde 
været opbevaret af samme slægt. Det var afdøde givers 
ønske, at byhornet fandt plads på det nyoprettede 
museum. Avisen sluttede sin omtale, at "… fra nu af ved 
vi alle, hvor vore gamle, værdifulde Sager skal ende 
deres Dage, og Museet modtager stadig med tak". 

Et lignende byhorn, indkommet kort forinden, havde 
også fundet vej til aviserne, men i en mindre flatterende 
sag. 

I protokollen er ganske kort anført "Fundet paa et Loft 
paa en Gaard i Margrethehaab". Indkomsthistorien var 
dog mere kompliceret, hvad avisskriverierne viser. 
Hornet havde museet købt for kr. 20 af opkøber C. 
Christensen, der kort forinden havde erhvervet det for 
kr. 5. Efter bestyrelsens overbevisning havde det været 
ejerens hensigt at forære det til museet. Derfor 
indrykkede den en notits i avisen, hvori den opfordrede 
folk til at henvende sig direkte til museet uden om 
opkøbere. Christensen svarede straks i avisen: 

"... da Hornet havde lokalhistorisk Interesse, købte jeg 
det. Hornets virkelige Værdi er 50 Kr., og naar jeg har 
forlangt 20 Kr. for det, saa er den lille Mellemavance jo 
ikke ret stor. Museets Formue er dog paa nogle Tusind 
Kroner, og Renterne bør dog i alt fald bruges ved 
saadan Lejlighed. Jeg fralægger mig bestemt 
Beskyldningen for at gaa rundt og købe i Museets Navn, 
om end Byen i disse Dage er hjemsøgt af Opkøbere" 

I øvrigt modtog museet i årenes løb mange ting fra C. 
Christensen. 

Byhorn blev brugt til at sammenkalde bønderne til 
bystævne, hvor landsbyens fælles initiativer blev 
forelagt. Stævnet lededes af en oldermand, og hvervet 
gik normalt på skift mellem gårdene. 
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1935 
   

 

Landeværnsspyd, Karslunde, 1807 

Førstelærer V. Mortensen, Karlslunde, hørte til kredsen af museets 
stiftere og tog i de første år ivrigt del i arbejdet. Han skaffede en række 
værdifulde genstande - især fra Karlslunde-området - til museet. 
Landbokulturen havde hans store interesse, og allerede ved 
museumsforeningens stiftende møde talte han varmt for, at museet ikke 
blot blev et bymuseum, men også aktivt inddrog bondekulturen. 

Ved besøg på områdets gårde havde Mortensen allerede indsamlet 
mange genstande, og da museet oprettedes, blev flere af dem 
overdraget. 

En af de indkomne genstande fra Mortensen er det viste 
landeværnsspyd fra slaget mod englænderne i 1807, i folkemunde 
nedsættende kaldt "Træskoslaget". 

Den oprindelige udstillingstekst lød: 

"Ved Englændernes Overfald 1807 maatte Landeværnet opbydes, da 
Hovedhæren, for at demonstrere vore engelskvenlige Tendenser, var 
anbragt i Holsten. Mulighederne for Udrustning af Landeværnet var 
meget smaa, og man greb til latterlige Midler, som f. Eks. de udstillede 
Landeværnsspyd, der naturligvis intet Værn kunne frembyde mod 
Wellingtons sejrsvante Tropper, hvorfor da ogsaa Slaget ved Køge 
endte med vore Troppers hurtige Flugt". 
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1936 
   

Hestesko, Amerika, begyndelsen af 1900-
tallet  

I 1930 besøgte dansk-amerikaneren Christ Christensen 
sin fødeegn. Han kontaktede den nyoprettede 
museumsforening og tilbød at skænke sin samling af 
hestesko. 

Christ Christensen stammede fra Kirke Sonnerup og 
blev udlært smedesvend i Roskilde. Omkring 
århundredskiftet etablerede han sig med succes som 
beslagsmed i Amerika. 

I december 1936 meddelte Christensen i avisen, at 
samlingen var på vej mod Roskilde 

"Den udviser det bedste Arbejde, som jeg har formaaet 
at udføre i mit Værksted. Dette Arbejde er mit Livs 
Stolthed, derfor har jeg givet denne Samling som Gave 
til den By, hvor jeg har gjort mit Svendestykke ... Jeg har 
mange gode, gamle Minder fra Roskilde, som jeg aldrig 
kan glemme". 

Museets leder, A. Flensborg, udtrykte dog allerede ved 
besøget i 1930 en vis bekymring over at modtage 
hesteskoene på grund af trange pladsforhold. Det 
bekymrede dog ikke Christensen, der replicerede "... at 
til sin Tid vilde nok en Mæcen skænke Museet egen 
Bygning. 
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1937 
   

Malerier af kunstmaler J.C. Gottschalck 

I begyndelsen blev hovedparten af museets samlinger 
forøget gennem gaver fra folk i by og omegn. Kun 
enkelte indkøb blev foretaget, bl.a. fire malerier 
erhvervet i en kunsthandel i København. 

Da tanken om et museum dukkede op i 1929 var flere 
modstandere af et almindeligt provinsmuseum. Arthur 
Fang udtalte til avisen: "Det kræver alt for store Forhold 
og alt for mange Penge. Men en beskeden Bysamling, 
der særlig koncentrerede sig om de gamle 
Roskildebilleder, har min fulde Sympati og Interesse". 

Udviklingen blev som bekendt en anden, men Roskilde-
billeder havde bestyrelsens store bevågenhed. Da 
udstillingerne åbnede i 1931 var ophængt mere end 200 
billeder i en af stuerne. 

Efter indkøbet af Gottschalck-malerierne skrev V. 
Hermansen, Nationalmuseet, en artikel om den lokale 
amatørkunstmaler Gottschalck (1817-94). 

Hermansen sluttede sin artikel, at det ville "... være en 
smuk Tanke, om [man] skænkede dem til Roskilde 
Museum. Ligesom man nemlig dér allerede har en 
repræsentation for Jacob Kornerup, kunne man ogsaa 
faa en lignende for Jacob Christian Gottschalck. De 
vilde supplere hinanden godt". 

Flere har fulgt denne opfordring, og i dag har Roskilde 
Museum ikke mindre end 11 billeder fra denne maler. 
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1938 
   

 

Dåbspose, Gevninge, 1758 

"1 Silke-Daabsdragt. Fra Holberg-tiden, c. 150 Aar gl". 

I de første år af museets historie ville mange registreringer i museets protokol 
slutte her. Oplysninger om brugen og historien bag genstandene, der er så 
vigtige i dag, manglede oftest. 

Men om dåbsposen kunne giver fortælle, at den havde været i slægtens eje og 
brugt af dennes oldefar, Johan Samuel Wieth (1758-1831), der fra 1794 var 
skoleholder i Gevninge og fra 1812 "tillige af Kaptajn von Plessen paa 
Lindholm kaldet til Kirkesanger". 

Efter at have udredt slægtskabsforholdene afsluttes indføringen: 

"Det er blevet giveren fortalt, at Daabsdragten er syet af en Brudedragt fra 
Frederik d 5tes Hof". 

11 



 

1939 
   

Løvejagten på Elleore, 1907 

Elleore – den lille ø i Roskilde Fjord – kendes i dag 
bedst som det selvstændige kongerige, der én gang om 
året bebos af tidligere og nuværende gymnasieelever fra 
Kildegård Gymnasium i Gentofte. 

I begyndelsen af 1900-tallet blev øen kendt for at danne 
ramme om optagelserne til en af de første danske film. 

Filmpioneren Ole Olsen indspillede her en løvejagt. 
Med små palmer i urtepotter blev øen omdannet til 
afrikansk savanne, og med to indkøbte løver fra 
Hamborg, en afdanket cirkushest og en ged kunne 
optagelserne begynde. Aftenen før disse gik i gang, 
ankom herredsfuldmægtigen fra Lejre i robåd og 
forkyndte justitsminister Albertis forbud på grund af 
frygt for dyrplageri. 

Ole Olsen trodsede forbudet. Filmen blev optaget, men 
forbudt i Danmark. Verdenspremieren fandt sted i 
Malmø og blev en bragende succes. 

Affæren vakte stor opsigt i samtiden. Det lykkedes den 
unge medicinstuderende Emil Frederiksen fra Roskilde 
at redde sig nogle knogler, efter at de to løver var blevet 
afkogt på havnen i Roskilde. 
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1940 
   

Plakat, 1940 

Allerede i besættelsestidens første år havde museet blik 
for indsamling af samtidigt materiale. Således er i 
protokollen fra 1940 indført flere plakater udsendt i 
sommeren og efteråret samme år. 

Mørklægningen udløste den første bølge af officielle 
plakater fra Justitsministeriets Propagandakontor. Flere 
af plakaterne var et i øvrigt farverigt indslag i en 
deprimerende tid. 

De indsendte plakater var en gave fra politikontoret i 
Roskilde. 
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1941 
   

Præparat af køkkenmødding, Langtved 
Færgekro, Rye, 4500-4000 f.Kr. 

"For en halv Snes Aar siden lod Nationalmuseet 
foretage Udgravning af en Køkkenmødding syd for 
Langtved Færgekro. Ved Velvilje fra Nationalmuseet og 
Grev Scheel, Ryegaard, har Roskilde Museum fået 
overladt Resten af Køkkenmøddingen, og 
Museumssekretær, Cand. Mag. Niels A. Christiansen 
har i Sommerferien gravet derude, bistaaet af nogle af 
sine Elever fra Katedralskolen". 

Avisartikel 1941 

Køkkenmøddinger kaldes de bopladser fra ældre 
stenalder, der består af ophobninger af måltidrester. Det 
er især østers- og muslingeskaller, men også knogler fra 
pattedyr og fisk. Affaldsdyngerne indeholder desuden 
talrige flinteredskaber som økser, pilespidser, bor og 
skrabere, og er sammen med faunaresterne med til at 
give et billede af stenalderjægernes samfund. 

I denne periode af stenalderen var vandstanden i 
Roskilde fjord mellem 3,5 og 4,0 meter højere end i dag. 
Derfor ligger køkkenmøddingerne nu på kystskrænterne 
flere meter over havets nuværende overflade. 

Næsten alle de oprindelig talrige køkkenmøddinger er i 
dag destrueret gennem den seneste generations intensive 
agerbrug. Præparatet fra Langtved Færgekro er således i 
mere end en forstand et levn fra fortiden. 
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1942 
   

Gravpotter, Provstevænget i Roskilde, 1200-
tallet 

I 1940 var der planer fremme om at inddrage 
Provstevænget til idrætsplads for katedralskolen. Man 
vidste, at den nedrevne Skt. Hans kirke lå hér, og i 1941-
1942 prøvegravede Nationalmuseet det berørte område. 
Man fandt ikke blot tomten af kirken, men også andre 
ruinrester fra den forsvundne middelalderlige bydel. 
Idrætspladsen blev flyttet og Provstevænget fredet. 

Roskilde Museum fik lov at få de mange løsfundne 
genstande, så længe de ikke var for værdifulde eller 
interessante. Med Nationalmuseets velvilje blev to 
gravpotter dog overdraget til museets samling. 

Potterne er af samme slags, som man finder i periodens 
husholdninger. De blev fundet i en grav under 
kirkegulvet, hvor de stod på hver sin side af kraniet. 
Indholdet bestod af trækul, og man regner med, at der 
har været drysset røgelse på gløderne, som har spredt en 
behagelig duft ved begravelsen. 

Gravpotter er relativt sjældne i middelalderens 
Danmark, men almindeligst på Sjælland og i Skåne. 
Inden for de seneste 200 års antikvariske indsats er kun 
registreret 182 potter, hvoraf alene de 72 stammer fra 
Roskildes kirker og klostre. 
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1943 
   

Spidsnakket flintøkse, Gullandsstræde i 
Roskilde, ca. 3500 f.Kr. 

I oktober 1943 indleverede karetmager Hansen fra 
Gullandsstræde en række genstande til museet. Blandt 
indbo og husgeråd ses også en 12 cm lang økse af sort 
flint. Øksen var fundet indmuret i skorstenen til 
ejendommen Gullandsstræde 4. 

Folketroen har fra gammel tid haft den forestilling, at 
der ved lynnedslag blev slynget sten mod jorden. Især de 
slebne stenøkser fra yngre stenalder blev opfattet som 
sådanne sten eller tordenkiler. De besad magisk kraft, og 
kunne beskytte mod sygdom og ulykker som 
stormskader og ildsvåde. 

Ved at indmure flintøksen i skorstenen har man således 
ønsket at beskytte huset og dets beboere. Om 
tordenkilen har tjent sit formål vides ikke, men den blev 
fjernet fra sin plads i 1943, og 1951 blev ejendommen i 
Gullandsstræde revet ned. 
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1944 
   

Sølvbægre, ca. 1700 

Under besættelsen erhvervede museet flere 
sølvgenstande. Det skyldtes ikke mindst et nært 
samarbejde med guldsmed Enig i Roskilde, der 
orienterede museet, når han fik indleveret sølv til 
omsmeltning i den pengeknappe krigstid. 

I 1944 købte museet de viste sølvbægre for kr. 200, 
"omtrent til Dækning af nyt Sølvindkøb". 

Bægrene stammer formodentlig fra en af de engang så 
rige gårde på hedebo-egnen. I 1700-1800-tallet anlagde 
man traditionelt sin formue i ædelmetal, oftest i sølv i 
form af brugsgenstande. 
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1945 
   

Tværøkse af skinneben fra urokse, Højby, ca. 
8000 f.Kr. 

Højby-øksen blev fundet under tørvegravning i en mose 
nær Højby, syd for Roskilde. Under krigen blev der 
gravet tørv til brændsel i mange moser. I de iltfattige 
moselag har oldsager af ben og træ kunnet bevares 
gennem mange tusinde år. 

"I det Hele taget var Finderen usædvanligt lidet venligt 
indstillet, og først ved Forhandlinger, som førtes af 
Gaardejeren Chr. Jensen, der viste Sagen stor interesse, 
lykkedes det efter stadige Forhandlinger at faa Finderen 
til at sælge,- han nævnte selv Prisen 30 Kr. Øksen 
sendtes øjeblikkelig til Konservering, hvor 
Nationalmuseet straks udtalte Ønske om at erhverve den 
ved Køb eller Bytte – i hvert Fald som Depositum. Efter 
Forhandlinger med Museumsinspektør Dr.phil. Th. 
Mathiassen udtalte Museets bestyrelse dog som sit 
Ønske at den forblev i Museet". 

Roskilde Museums protokol 

Øksen indgår i en eksklusiv række af ornamenterede 
bengenstande fra ældre stenalder. Den har næppe tjent 
som et praktisk arbejdsredskab, men fungeret som et 
ceremonielt og statusgivende våben for en fremtrædende 
jæger. 
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1946 
   

Sybord, ca. 1800 

Det var længe et stort ønske for museet at kunne 
genskabe en borgerlig empirestue. Museets åbning i 
1931 blev endda forsinket, da A. Flensborg ihærdigt 
arbejdede på at fremskaffe en sådan: "Jeg har herom 
henvendt mig til en Række Efterkommere af de gamle 
Roskilde-Slægter. Og jeg har de bedste Forhaabninger". 

Men forgæves, museet åbnede uden empirestue. Sofa og 
chatol m.m. blev gentagne gange efterlyst af bestyrelsen. 
I årsberetningen 1944-45 læses: 

"Det er for Tiden meget vanskeligt at opspore passende 
Møbler, og Museet vilde være meget glad ved som Gave 
eller Køb at modtage Tilsagn om Chatol, Bord, et par 
Kommoder, Sybord, Lænestol og 4-6 Stole fra Tiden c. 
1800 – unægtelig helst fra Roskilde By". 

Fra 1940 lykkedes det museet at få del i Statens 
Ekstraordinære Bevilling til indkøb af særlige 
genstande, og i de følgende år blev midlerne fortrinsvis 
brugt til den efterspurgte empirestue. 

I 1946 blev et beløb herfra brugt til indkøb af dels et 
Louis Seize chatol, der stammede fra en gård i 
Nordsjælland, og "kan saaledes være Roskildearbejde", 
dels det viste sybord. 

Sybordet er købt hos en antikvitetshandler i København 
for kr. 400. 
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1947 
   

Kysehat, Roskilde, ca. 1820 

Dette år modtog museet en stor samling borgerlige 
tekstiler fra første halvdel af 1800-tallet. 

I protokollen er ganske kort under kysehatten noteret: 
"Gave fra Billedhuggerinden Elna Borch. Har tilhørt 
Roskildeslægten Borch". 

Efter samlingens erhvervelse indsendtes den til 
konservering på Nationalmuseet, der udtrykte ønske 
om at få et par af genstandene, bl.a. den viste hat. I 
bytte tilbød Nationalmuseet en empirekjole. 

"Næstformanden og Sekretæren førte Forhandlingerne, 
der dog fandt en endelig Afslutning ved at Frk. Borch 
udtrykte som sit bestemteste Ønske, at Gaven samlet 
skulle tilfalde Roskilde Museum". 

Roskilde Museums protokol 
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1948 
   

Redskaber af flint, Gundsøegnen, 3800–
2000 f.Kr. 

"Da de vanskelige Trafikforhold i stedse stigende 
Grad besværliggør Arbejdet i Sognene, har Museet 
i det forløbne Aar taget Tanken op om 
Sognerepræsentanter, der vilde varetage Museets 
Interesser i deres Hjemegn, og vi har haft den 
Glæde at følgende har stillet sig til Raadighed: 
Lærer Andreassen, Greve, Lektor Dr. Phil. J.O. 
Arhnung, Roskilde, tidl. Bestyrelsesmedlem 
Sognefoged Bigaard, Ejby, stud. art. Vagn 
Haarsted, Havdrup Skole, Arkitekt Martin Jensen, 
Borup, Læge Lassen, Herringløse, Lærer Nielsen, 
Gadstrup, Brugsuddeler P. Sørensen, Ørsted". 

Museumsforeningens forhandlingsprotokol 1941 

"I 1946 aflagde Museets Inspektør Besøg hos 
Museet Repræsentant Dr. Lassen: Herringløse 
inviteret til en arkæologisk Udflugt til Egnens 
mange Høje og Mindesmærker. Ved Forevisning af 
Dr. Lassens Oldsagssamling fremsatte Lægen 
Muligheden af at ville skænke Samlingen til 
Roskilde Museum, og man traf Aftale om at udtage 
de Genstande, der havde Hjemsted inden for 
Museets Område, hvorefter Dr. Lassen … engang 
med tiden ville skænke dem til Museet. Kort før 
Paaske 19/3 (1948) aflagde Hr. og Fru Læge 
Lassen Besøg paa Museet og medbragte hele den 
aftalte Samling. Alle Fund er Overfladefund fra 
Vandringer ved Fjorden". 

Roskilde Museums protokol 

Museets repræsentant på Gundsøegnen var læge 
P.F. Lassen fra Herringløse. Adskillige fund 
indkom i disse takket være Lassens indsats. De 
viste redskaber af flint, økser, knive og skrabere, 
stammer alle fra Lassens samling, der som 
beskrevet blev overdraget til museet. 
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1949 
 

Hestesko, Algade i Roskilde, middelalder 

I 1949-50 var Roskildes bymidte præget af store 
gravearbejder. Kommunen fornyede kloaknettet i 
Algade, og telefonselskabet lagde kabler fra Røde Port i 
øst til Støden i vest samt i flere sidegader. De op mod 3 
m dybe, håndgravede render gik gennem middelalderens 
kulturlag. 

Som vanligt ved jordarbejder opsøgte museumsinspektør 
Christiansen næsten dagligt arbejderne og opkøbte de 
oldsager, som han fandt interessante. I museets arkiv 
findes en opgørelse over de beløb som Christiansen 
havde lagt ud for museets altid slunkne kasse. Hér kan 
man se, at mellem 1. juni og 26. august 1949 købtes bl.a. 
lædersko, læderskeder, bidsel, messingarmbånd, 
forarbejdet træ og hestesko for i alt kr. 193. 

Museets samling af middelalderlige hestesko blev på én 
gang blandt de største i Danmark. 
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1950 
   

Kam, Ringstedgade 19 i Roskilde, 1100-1200-
tallet 

I mange år var museets eneste inspektør samtidig lektor 
ved Roskilde Katedralskole. Hans levende engagement i 
byens og egnens historie blev videregivet til ikke så få 
elever fra mellemskolen til gymnasieniveau. Det kan 
aflæses direkte af museets fundprotokoller. Hér figurerer 
en række katedralskoleelever, der formidlede genstande 
til museets samling. Mens nogle donerede, var der andre 
elever, som solgte oldsagerne til museet. 

Haven til Ringstedgade 19 var indenfor en kort årrække 
omkring 1950 leveringsdygtig i adskillige gode oldsager 
fra middelalderen. Heriblandt var en dobbeltkam, der er 
karakteristisk i middelalderens fundbillede. Den er 
fremstillet af udsavede tandplader, der er sat sammen 
med to skinner vha. bronzenitter. 
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1951 
   

Økse af bjergart fra Hønske v. Ørsted, 
ca. 3000 f.Kr. 

Før mekaniseringen af landbruget blev mange fund 
gjort under markarbejde, hvor der for eksempel ved 
pløjning kunne fremkomme genstande i den 
nyvendte jord. Økser af flint og bjergart kunne 
umiddelbart genkendes af landmanden; derfor 
består en stor del af de såkaldte "gårdsamlinger" af 
netop stenøkser. Stenøkser fra omegnens gårde 
præger da også i høj grad de tidlige indkomster til 
museet. 

Den store økse af bjergart fra en mark ved Hønske 
har næppe tjent noget praktisk formål, men har 
snarere været statussymbol for en stenalderhøvding 
og måske deponeret som en offergave. 
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1952 
   

Skydetavle, 1852 

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab blev 
oprettet i 1787. Selskabet ejer mere end 200 skydetavler, 
hvoraf hovedparten i dag hænger i Palæsamlingerne. 

I 1852 blev købmand Jørgen Bentzen 
fugleskydningskonge, og traditionen tro fik han malet en 
skydetavle. Motivet forestiller fuglekongen på vej hjem 
til København foran den nyopførte jernbanestation i 
Roskilde. Bentzens hustru var ikke glad for billedet, og 
lod - som det er anført bag på – "... en anden Maler male 
hans ene Ben om, da mandens Gang inden for Familien 
var Genstand for Munterhed og Hentydning til en noget 
animeret Tilstand efter Dagens Strabadser". 

I 1850’erne blev det tilladt københavnere at blive 
medlemmer af Roskilde-selskabet, hvilket skabte en del 
furore og medlemsflugt. Ved en lovændring i 1861 
udelukkedes københavnerne atter, men samtidig blev det 
tilladt alle, der havde lyst, at hjemtage deres skiver. 
Flere gik ved den lejlighed ud af selskabets samling, 
men i årenes løb er det lykkedes at få adskillige tilbage 
til Roskilde. 

Bentzens skive blev købt af en slægtning for kr. 300 - 
foreløbigt udlagt af A. Fang "indtil det nye Finansaar". 
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1953 
   

Lædersko, Hersegade i Roskilde, 1200-1300-
tallet 

Fra marts til juni blev der lagt kabler i Hersegade fra 
Algade i nord til Jernbanegade i syd. Museet benyttede 
lejligheden til at erhverve en stor mængde genstande og 
se på de affaldslag og gadebrolægninger, der gennem 
tiden har afløst hinanden i hele gadens længde. 

Af særlig interesse var et tværsnit gennem byens vold og 
grav ud for Hersegade 34. Nærmest Algade 
observeredes et ca. 20 cm tykt lag af læderaffald fra et 
skomagerværksted. Affaldslagene var generelt 
fugtmættede og iltfattige med relativt gode forhold for 
bevaring af organisk materiale som læder og træ. 

Læderskoene var hyppigt lavet af skind fra ko eller kalv, 
men også gedeskind har været benyttet. De mange rester 
af sko, som er fundet i arkæologiske udgravninger, giver 
et indtryk af skiftende modeluner. 
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1954 
   

"Tværsnitgravningen", Roskilde, 
middelalder og renæssance 

En årrække med stadige kabelgravninger i bymidtens 
gadenet afsluttedes med den såkaldte 
"Tværsnitgravning" fra nord til syd i middelalderbyen. 
Det skulle også blive et af de sidste større jordarbejder i 
byen, som foregik ved håndkraft. Snart holdt 
gravemaskinen sit indtog (1957), og det gik hårdt ud 
over muligheden for at købe genstande af 
arbejdsmændene. 

"Langt den vigtigste Gravning har dog været Museets 
eget arkæologiske tilsyn med den store 
Ledningsgravning, der af Kommunen foretoges tværs 
igennem den middelalderlige Bykerne i Roskilde 
begyndende Nord for Domkirken ved Provstestræde og 
fortsættende over Domkirkeplads, Bondeting, 
Stændertorv, Allehelgensgade og helt til Viadukten paa 
den anden Side Jernbanegade. ... Museet fik her en 
Række interessante Genstande af Jern, Træ, Ben og 
Hjortetak foruden en hel Del Lerkarskaar, til den 
Samling af middelalderlige Grundfund, der nu er den 
vigtigste Del af Museets Samlinger". 

Roskilde Museums årsberetning 1954-55 

De indkøbte genstande spænder meget vidt, hvad 
kvalitet og alder angår. Deres kulturhistoriske værdi kan 
man dog ikke komme udenom, ikke mindst som udtryk 
for museets indsamlingspolitik. 
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1955 
   

Bibel, Roskilde, 1588-1589 

Biblen har tilhørt familien Brønniche, en kendt drejer- 
og købmandsslægt i Roskilde i 1700-1800-tallet. En af 
ejerne har i 1781 med guldtryk ladet sit navn prente på 
bindet: "Peder Brönniche". 

Peder Brønniche (1758-1810) var drejermester og 
brændevinsbrænder med bopæl i ejendommen Algade 
16. Året 1781 havde særlig betydning for den unge 
Brønniche. Med sirlig skrift har han bag i biblen skrevet: 
"Anno 1781 den 31 October da hafte ieg Brølop paa 
Børsen med Vel erte Pige Else Hans Datter". Andre 
optegnelser i biblen viser, at den i flere generationer 
havde været i slægtens eje. 

Biblen er indkommet i 1955, da en ældre efterkommer i 
København ønskede at forære den til Roskilde by. 
Brønniche-slægtens historie havde tidligt bestyrelsens 
bevågenhed. Således besøgte Fanny Fang i 1932 en 
slægtning, der opbevarede "adskilligt baade Bohave og 
Pretiosa, der bringer Bud om den gamle Drejerslægt" 
og skrev derom i avisen. Med års mellemrum er herefter 
indkommet forskellige genstande fra slægten, senest et 
par saltkar i sølv i 2003. 

Dette meget velbevarede pragteksemplar af Frederik 2.s 
bibel udkom 1588-89 umiddelbart efter kongens død. 
Det er den første bibel trykt af en dansk bogtrykker. En 
af landets berømteste lærde, Niels Hemmingsen, der 
boede i Roskilde, stod for et af værkets afsnit. 
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1956 
   

Oldsagssamling fra Brordrup Mose, 3800-
2500 f.Kr. 

Det lå fra begyndelsen klart, at Roskilde Museum ikke 
fagligt skulle beskæftige sig med arkæologi. Denne 
disciplin blev udøvet at Nationalmuseets inspektører, der 
betragtede Roskildeområdet som en naturlig del af deres 
arbejdsmark. En egentlig lovgivning til beskyttelse af 
truede fortidsminder fandtes ikke. Museet havde således 
ikke mange muligheder for at foretage, hvad der i dag 
kaldes nødudgravninger. 

Gennem sit arbejde som lærer ved katedralskolen kunne 
museets leder holde sig orienteret om bygge- og 
graveaktiviteter i omegnen og erhverve oldsager fra 
skolens elever. Således kunne museet i 1956 indlemme 
en oldsagssamling fra to elever - Poul og William - fra 
II. G. Ved anlæggelse af en vej gennem mosen havde 
maskinerne ødelagt et bopladsområde fra stenalderen, og 
de to drenge kunne opsamle et betydeligt antal oldsager. 

Oldsagssamlingen fra Brordrup Mose består af keramik 
og flint fra yngre stenalder. 
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1957 
   

Tinsoldater, Roskilde, ca. 1890 

I løbet af 1950’erne øgedes museets samling af legetøj, 
og lederen konstaterede, at "Samlingen af Legetøj ... 
efterhaanden er blevet en lille Specialitet for Museet". 
Museet ønskede fortsat at udvide legetøjssamlingen. 
"Her drejer det sig ikke om specielle lokale Ting. Man er 
interesseret i gammelt Legetøj fra alle Steder i Landet". 

Samlingen voksede i de følgende år gennem en bevidst 
indsamling, dels ved efterlysning i de lokale aviser, men 
først og fremmest ved køb. I årsberetningen 1961-62 
blev ideen om barndommen som museets speciale første 
gang omtalt. Denne tanke udvikledes i de følgende år og 
i 1970 skrev N.A. Christiansen: 

"I Roskilde Museum i den rige Hedeboegn med dens 
hovedstad voksede museets samling af ting vedrørende 
barnets liv stærkt, hvorefter den i de sidste 10-15 år 
bevidst er blevet øget med en tilvækst, der ikke alene 
optager en stor række af de årlige protokolnumre, men 
også lægger beslag på et stedse stigende beløb på 
udgiftskontoen". 

De viste tinsoldater er indkommet efter en aktiv 
efterlysning i avisen. "Vi har meget Legetøj, men kun én 
Tinsoldat". Det gav positivt resultat, og snart fik den 
standhaftige tinsoldat selskab af en hel hær. 
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1958 
   

 

Porcelænsdukke, Køge, 1888 

Gennem en elev på katedralskolen blev museet i 1958 kontaktet af 
en familie i Hellerup, der ønskede at skænke legetøj til museet, "... 
da Giveren har tilbragt saa mange dejlige Ferier i Roskilde mest 
hos min Onkel Overlæge Sjøberg og hans Søster til deres Død". 

Giver boede i Køge som barn og fik som 5-årig kæmpedukken 
forærende af en velhavende onkel. Han havde købt den på 
verdensudstillingen i Paris i 1888 som julegave til sin niece. 

Til dukken hører et dokument med følgende tekst: 

"Fødselsattest og Døbeseddel for Vilhelmine Frank. Den femtende 
December fødtes i Paris en Datter som strax efter Fødslen afgik til 
sit nye Fædreland, hvor hun paa sin Gennemreise over Aarhus 
den eenogtyvende samme Maaned i Daaben modtog Navnet 
Vilhelmine Frank. Ledsaget med de bedste Ønsker for hendes 
Fremtid afreiste hun samme Dag til sit fremtidige Hjem Kjøge for 
at der feire sin første Juul. Aarhus d 21 December 1889 Fa’bro’er 
Vilhelm". 
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1959 
   

Gulvflise fra Skt. Ibs kirke, Roskilde, 1200-
tallet 

Udgravninger af kirkegulve er et forskningsfelt, der er 
næsten lige så gammelt som den arkæologiske 
videnskab. Under de eksisterende gulve findes ikke blot 
talrige begravelser, men der kan også være rester af 
ældre kirker. På Roskildeegnen udgravede 
Nationalmuseet flere kirkegulve i 1950’erne. På Skt. 
Jørgensbjerg havde man fundet resterne af en stenkirke 
fra 1030’erne, og man håbede på, at byens anden 
"havnekirke", Skt. Ibs, ville vise sig ligeså gammel. 

Af Skt. Ibs kirke er kun skibet tilbage. Resten blev 
nedrevet i begyndelsen af 1800-tallet, hvor bygningen 
fungerede som pakhus. Til gengæld var den lige til at gå 
til for arkæologerne. Gulvet skjulte ganske rigtigt en 
ældre kirke, dog ikke af sten, men bygget af træ i første 
halvdel af 1000-tallet. 

Stenkirken blev rejst mellem 1100 og 1150, og er blevet 
ombygget flere gange. Bl.a. er gulvet blevet fornyet i 
1200-tallet, hvor teglfliser afløste et stampet mørtelgulv. 
Fliserne er lavet i en form, forsynet med en dekoration i 
lavt relief og glaseret. Enkelte fliser blev givet i gave af 
Nationalmuseet til Roskilde Museum. 
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1960 
   

Lansespids af ben fra Ramsømagle, 500–Kr.f. 

En forudsætning for den moderne opdyrkning af det 
danske land er de tusindvis af kilometer drænledninger, 
som er gravet ned på markerne. De udgør i sig selv et 
imponerende ingeniørarbejde. 

Mange af drænledningerne blev anlagt for at afvande 
lavtliggende områder og kom hermed igennem de 
moselag, hvor mange oldtidsfund i sin tid blev 
deponeret. Ikke så få af de berømte fund fra Danmarks 
oldtid er fundet ved håndgravning af drængrøfter. En 
gymnasieelev fandt i 1960 en lansespids af ben i den 
opgravede jord fra en drængrøft ved Ramsømagle. 

Jernalderens våbenofferfund forbindes med de jyske 
moser, hvor sværd, skjolde og spyd af jern findes i store 
mængder. Men ikke alle våben blev lavet af jern. I 
førromersk jernalder anvendte man også lansespidser af 
ben. Således indgår der i det berømte 
krigsbytteofferfund fra Hjortspring på Als en række 
lanse- eller spydspidser af ben magen til stykket fra 
Ramsømagle. Om dette er en del af et større 
våbenofferfund, melder historien ikke noget om. 

Den 14 cm lange rørknogle fra et rådyr er glattet, odden 
er fremkommet ved en tværskæring af stykket. 
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1961 
   

Hammerklaver, Roskilde, ca. 1830 

Allerede i 1929 blev oprettelse af en Weyse-stue på 
museet foreslået. Museumsinspektør V. Hermansen, 
Nationalmuseet, udtalte ved en senere lejlighed: "Man 
bør sætte et Særpræg paa et Museum ... Weyse og 
Roskilde hører sammen, saa ham maa der gøres noget 
særlig ud af". 

I 1929 modtog museet blandt sine første effekter en lille 
pakke med breve skrevet af Weyse til familien Hertz. 
J.M. Hertz var domprovst i Roskilde, og i det gæstfrie 
hjem, hvor musikken dyrkedes, var Weyse en hyppig 
gæst. Gennem sit nære venskab med netop domprovsten 
og dennes søn, Hans Hertz, er Weyse gledet ind i 
billedet af 1800-tallets Roskilde. 

Med jævne mellemrum er Weyse-minderne forøget, og i 
1949 modtog museet en testamentarisk disposition fra 
apoteker Hertz i Hjørring, som ejede Hans Hertz’ 
hammerklaver: 

"Roskilde Museum [skal] som legetar arve efter os, det 
os tilhørende hammerklaver i empirestil som 
komponisten Weyse har benyttet i Roskilde ...". 

Godt 10 år senere indgik klaveret i museets samlinger. 
På klaveret skal Weyse have komponeret en del af sine 
kendte morgen- og aftensange. 

I 1842 blev Weyse begravet i Roskilde nær familien 
Hertz’ gravsted på Gråbrødre Kirkegård. 
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1962 
   

 

Hroar og Helge, Roskilde, 1920’erne 

I begyndelsen af 1960’erne modtog museet flere store testamentariske 
gaver hver omfattende op til 100 protokolnumre. En af dem stammede 
fra boet efter de to ugifte søstre, Elna og Agnes Borch, døtre af den 
sidste storkøbmand på Stændertorvet. 

Slægten var sammen med Kornerup’erne og Brønnich’erne 
toneangivende i 1700-1800-tallets Roskilde. 

Nogle af genstandene fra boet købte museet, andre blev foræret som 
gave. Inden søstrene Borchs hjem blev opløst, lod museet det 
gennemfotografere og har således dokumenteret det med interiørbilleder 
og billeder af malerier og indbo. 

I Agnes Borchs testamente var indføjet en bestemmelse om, at dersom 
familien i fremtiden måtte ønske at sælge arvestykkerne, havde den "... 
lovet og bestemt, at alle genstande først skal tilbydes Roskilde Museum 
ved Salg". Det løfte har familien levet op til. Løbende har museet haft 
mulighed for at erhverve genstande med tilknytning til slægten, senest i 
1996, hvor det bl.a. erhvervede et par dobbeltportrætter af slægtens 
forfader købmand Anders A. Borch og hustru (hænger nu på 2. sal). 

Elna Borch (1869-1950) blev, som en af de første kvinder, uddannet på 
Kunstakademiet som billedhugger. Fra boet stammer det viste udkast til 
statuen Hroar og Helge, der oprindeligt var tænkt opstillet på 
Stændertorvet. 
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1963 
   

Manuskript - "Hvem var Thomas", 1961 

"Gave fra Forfatterinden Overlærer Frk. Gudrun 
Eriksen paa gentagne Opfordringer fra Museets 
Inspektør" 

Roskilde Museums protokol 

Gudrun Eriksen var i mange år medlem af 
museumsforeningens bestyrelse, dertil ivrig 
amatørarkæolog og lokalhistoriker, som udførte et stort 
arbejde på museet. 

Hun var uddannet lærerinde og ansat ved Sankt Josefs 
Skole. Inspireret af veninden, økonoma ved Sankt Maria 
Hospital, Maria Andersen, der skrev om sin barndom i 
bøgerne om Tudemarie, gav Gudrun Eriksen sig også til 
at skrive børnebøger, der blev mindst lige så populære. 
Bøgerne handlede om drengen Obaldus og hans to søstre 
fra Nyboder. 

Gudrun Eriksen var ofte blevet bedt om at aflevere 
manuskripterne til sine kendte bøger til museet, men det 
lykkedes altså først i 1963 med manuskriptet til hendes 
sidste bog "Hvem var Thomas". – "Alt andet er 
tilintetgjort", som det oplyses i protokollen. 
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1964 
   

Maleri af Jacob Kornerup, 1894 

Dette år modtog museet en samling malerier indkøbt af 
Roskilde Kommunes Kunstfond. 

Direktør A. Fang havde gennem længere tid ført 
forhandlinger med sælger, en københavnsk samler. Snart 
ønskede denne at testamentere billederne til museet, da 
det var hans ønske, at de skulle udstilles i et særligt 
lokale på museet, snart ikke. 

Efter Fangs forhandlinger med kunstfonden, bevilgedes 
kr. 15.000 til indkøb af 15 billeder. 

De blev herefter fordelt mellem museum og bibliotek. 
Ved Palæsamlingernes oprettelse i 1976 flyttedes 
billederne fra biblioteket hertil. 

Et af museets billeder er malet af kunstmaler professor 
Jacob Kornerup (1825-1913) og forestiller domkirken 
og Bondetinget set fra Karen Olsdatterstræde. Den ene 
af drengene i forgrunden er malerens søn, Ebbe. 

Billedet her er en duplik malet af Kornerup i 1894 efter 
et ældre billede, han malede o. 1880. 
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1965 
   

Kande, Skomagergade 15 i Roskilde, 1200-
1300-tallet 

1960'erne var en periode, der medførte store 
forandringer i bybilledet i Roskildes centrum. Langs 
hovedstrøget blev adskillige huse og købmandsgårde fra 
1700-1800-tallet nedrevet til fordel for tidssvarende 
elementbyggeri. Gl. Postgård, et gæstgiveri med en 
århundreder lang historie, var blandt de huse, der 
forsvandt. Museet var bekendt med mulighederne for at 
gøre gode fund, men kunne ikke kræve arkæologiske 
undersøgelser gennemført. 

"Museumsinspektørens Iagttagelser vedrørende det 
kendte Keramik-fund. 

En Formiddag blev Museets Inspektør ringet op af en af 
Arbejderne, der bad om hurtigt Besøg "da man havde 
fundet en gammel Kande". Jeg gik straks derned og 
beroligede mig med, at det nok drejede sig om en 
gammel Servantekande. men det blev anderledes – det 
blev det rigeste Fund af Middelalderkeramik i Roskilde i 
min Tid – og muligt siden Fundene fra Skt. Hanskilde i 
forrige Aarhundrede. ... Da jeg kom derned, smilte man 
forventningsfuldt og spurgte, om jeg ville se noget, 
hvorefter man rakte den største lidt defekte Kande frem 
med Størstedelen af de afslaaede Randskaar og Hank. 
Da jeg forbavset raabte og talte om en Findeløn paa 2-
300 Kroner saa man på hinanden og sagde, at naar han 
var saa glad skulde han da have den næste med, og 
maabende modtog jeg den næste næsten helt bevarede 
Kande – hvorpaa man sagde: "Og saa lad ham da faa 
den tredie med" – det var den helt ubeskadigede Kande 
med kun en svag Gennemhulning. Det blev en af de 
Dage man husker!" 

Uddrag af Roskilde Museums fundprotokol 

Denne type kande er almindelig i både by og på land i 
1200-1300-tallet. Godset er rødbrændt, mens 
blyglasuren er enten klar, brunlig eller grønlig. 
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1966 
   

Stenalderoldsager fra køkkenmødding, 
Kællingehaven i Roskilde, 4500–3800 f.Kr. 

"Kassens Oldsager er alle fra Køkkenmøddingen ved 
Kællingehaven vest for Roskilde Havn. En Vinter, da 
Skrænten styrtede ned pillede frk. Eriksen med sine 
Elever Samlingen ud af det nedstyrtede Ras. I flere Aar 
anvendte frk. Eriksen Æsken til Undervisning" 

Roskilde Museums protokol 

Forfatteren Gudrun Eriksen var ved siden af sit 
forfatterskab også lærerinde på Skt. Josefs Skole i 
Roskilde. Hun nærede en stor interesse for oldtiden og 
var i besiddelse af en omfattende oldsagssamling fra 
Roskildeegnen. Kassen er et meget tidligt eksempel på 
en pædagogisk samling. 

Kassen indeholder et bredt udsnit af 
køkkenmøddingens bestanddele. Der ses eksempler på 
østersskaller, sneglehuse og knogler fra byttedyr. De to 
afskårne stykker af hjortetak har været anvendt som 
trykstokke til fremstilling af flinteflækker. Blandt 
flinteredskaberne ses eksempler på kærne- og 
skiveøkser, tværpile, flækker og blokafslag. 
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1967 
   

Tre romersk/byzantinske mønter, Ternevej i 
Roskilde, 400-600-tallet 

"En meget betydningsfuld begivenhed har været 
stiftelsen af Roskilde Arkæologiklub, der bringer helt 
nye muligheder. De første forberedende møder fandt 
sted i oktober og selve stiftelsen 16. oktober. Museet må 
takke de mange interesserede deltagere i arbejdet og i 
øvrigt henvise til klubbens egne årsberetninger. 
Klubbens første praktiske opgave blev en mindre 
undersøgelse af de mærkelige fund af tre byzantinske 
mønter, der dukkede op ved nogle spejderes gravning 
vest for Roskilde". 

Roskilde Museums årsberetning 

Roskilde Arkæologiklub blev dannet i en periode, hvor 
byen forandrede udseende - nedrivninger og 
nybygninger hørte til dagens orden. Hverken 
lovgivningen eller museets bemanding og økonomi gav 
mulighed for at følge op på den store graveaktivitet i en 
af landets middelalderlige hovedbyer. Her ydede 
arkæologiklubben gennem en lang årrække en 
uvurderlig indsats og reddede adskillige væsentlige 
fund. 

Byzantinske mønter er i dansk sammenhæng yderst 
sjældne. Spejderne gjorde virkelig et mistænkeligt godt 
fund i jorden på Ternevej – forhåbentlig har deres 
spejderære forbudt dem at tilvejebringe mønterne på 
anden vis. 

Kobbermønt. Byzans. Kejser Justinius II (656–78) slået i 
Karthago. 

Kobbermønt. Byzans. Maurucius Tiberius (582-602) 
slået i Karthago. 

Kobbermønt. Slået under Thedosius den Store (378-95) 
eller Valentian II (375-92). 
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1968 
   

Spadserestok, ca. 1900 

Stokken blev efter henvendelse til museet købt i en 
københavnsk antikvitetshandel. Den har indskåret 
bogstaverne "HUDE" og har tilhørt fotograf Kr. Hude 
(1864-1929). 

Hude var en stor samler af alle mulige snurrepiberier, 
heriblandt også stokke. Kun frimærker afviste han "Så 
vil jeg hellere samle på hundelorte" skal han have udtalt. 
Det hele begyndte med sparegrise, og efter Hudes død i 
1929 modtog museet hans store samling. 

Hude hørte til kredsen af roskildensere, der var fortalere 
for oprettelsen af et museum i Roskilde. 

"Det skal jo ikke være en Affære, som kommer til at 
koste mange Tusind Kroner ... Det burde ligge i 
Nærheden af Domkirken ... Selv har jeg ogsaa nogle 
Smaating, kaptajn Sveistrups Borgervæbningsuniform 
o.l., som jeg med glæde vil stille til Raadighed". 

Kr. Hude i Roskilde Dagblad 1929 

Hude måtte melde afbud til de indledende møder på 
grund af sygdom og døde kort efter 
museumsforeningens stiftelse. 

Men uniformen, grisene og flere andre genstande fra 
Hudes samling kan i dag ses på museet. 
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1969 
   

Skolepult, slutningen af 1800-tallet 

I 1968 flyttede katedralskolen ud fra Domkirkepladsen 
til en ny skolebygning ved Holbækvej. 

Da skolen skulle tømmes, lykkedes det museet at 
erhverve en række af de gamle skolepulte. 

Oprindeligt havde museets leder, der samtidig var lektor 
på skolen, samlet en hel skolestue med pulte, kateder, 
katederstol og papirkurv, men i udflytningsforvirringen 
forsvandt flere dele. 

Heldigvis findes på Nationalmuseet en komplet 
skolestue fra katedralskolen på forunderlig vis 
indkommet ved samme lejlighed. 
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1970 
   

Stjertpotte fra Algade 14, Roskilde, 1500-
1600-tallet 

På linje med en lang række andre forretningsdrivende 
valgte Roskilde Bank at rive ned og bygge nyt for at 
følge med tidens krav. Det betød blandt andet, at der 
skulle graves ud til en stor kælder. Adressen ligger 
centralt i middelalderbyen, og kulturlaget var op til 2 m 
tykt under den moderne belægning. Roskilde 
Arkæologiklub holdt opsyn med arbejdet for museet. 

"På et meget sent tidspunkt, under tilsynet med Roskilde 
Banks udgravning, fandt vi en ret stor koncentration af 
keramik fra potter, fade, kander og pander, desværre 
havde gravemaskinerne været der før vi kom, og vendt 
op og ned på jordlagene, og vel nok også fjernet nogen 
af potteskårene". 

Uddrag af Roskilde Arkæologiklubs rapport 

Stjertpotten er blandt de almindeligste lerkar i Roskilde i 
1500-1600-tallet. I udgravningerne er det især de 
karakteristiske hanke og ben, der genkendes. 

43 



 

1971 
   

Julepynt, Roskilde, 1900-1920 

I 1948 fandt museets første beskedne juleudstilling sted, 
og den har siden været en fast tradition. Som en udløber 
af tanken om barndomsmuseet – "det store lysende 
juletræ er for barnet et af årets strålende højdepunkter" 
- begyndte julen efterhånden at optage en større del af 
museets tid og penge gennem målrettet indkøb af 
julegenstande. 

"Der skulle gerne skabes et julemuseum også ved at 
bryde igennem det dengang helt enerådende 
proveniensprincip, der henviste et provinsmuseum til 
som god tone udelukkende at beskæftige sig med lokale 
ting til belysning af omegnens såkaldte særpræg …Julen 
var et særdeles velegnet emne til en specialsamling". 

Udstillingspjece om jul 1983 

Juleudstillingen udgør stadig en vigtig del af museets 
formidlingsinitiativer – men nu som en omfattende 
emneudstilling med lokal tilgang. 

Den viste juletræspynt stammer fra et hjem i Roskilde. 

44 



 

1972 
   

 

Afstøbning af Gustav Wieds hånd, 1907 

Den landskendte forfatter Gustav Wied boede i Roskilde fra 1897 til sin død i 
1914. Ifølge N.A. Christiansen var Wied ikke agtet blandt museets stiftere, 
hvilket måske skyldtes mytedannelser omkring hans brug af de lokale som 
inspiration for hans romaner. 

Victor Hermansen, Nationalmuseet, slog i sin tale ved museets udvidelse i 
1944 til lyd for Gustav Wied "... der burde have en Stue hernede, saa de 
konkurrerende Wied-Dyrkere kunne valfarte hertil for at studere hans 
Ting".Og den opfordring fulgte museet. 

I 1972 kunne man i årsberetningen læse, at museets Gustav Wied-afdeling nu 
var den vigtigste uden for Det Kongelige Bibliotek. Samme år indgik en 
betydelig samling fra journalisten Salicath, flere ting fra boet efter sønnen, 
Peter Wied, og ikke mindst genstande fra datteren, Inger Marie Wied. 

Tre år forinden havde museet og Inger Marie Wied underskrevet en 
overenskomst, hvor museet med et bidrag over to år ville få overdraget alle 
Gustav Wieds effekter efter datterens død. 

"Med Gustav Wied sagen er museets første forsøg lykkeligt afsluttet med en 
erhvervelse på særpræget ratebetaling, således at sælgeren i længere eller 
kortere tid beholder tingene helt eller delvis". 

Roskilde Museums årsberetning 1972 
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1973 
   

Benmagerværksted fra Bredgade 2, Roskilde, 
1100-1200-tallet 

I middelalderen var der to hovedstrøg i Roskilde. Det 
ene var Algade-Skomagergade, som stadig er byens 
vigtigste handelsgade. Det andet var Bredgade, som 
tidligere strakte sig fra byporten i Hersegade til 
Ringstedgade. I nyere tid har Bredgade spillet en 
sekundær rolle, og bl.a. derfor er der ikke opført de 
moderne forretningsejendomme, som nu præger 
hovedgaden. Til gengæld er de middelalderlige bylag 
knap så ødelagte i nogle områder af Bredgade. 

Da Margrethegårdens Plejehjem skulle opføres, forsøgte 
Roskilde Arkæologiklub at holde et vågent øje med 
gravemaskinerne. Klubben kunne dog ikke forhindre, at 
"benmagerens affaldskule" blev delvist ødelagt. 
Alligevel lykkedes det at udgrave en kubikmeter jord 
med store mængder affald fra et kammagerværksted. 

Amatørarkæologen Roy Theiltoft lavede efterfølgende 
en meget grundig analyse af affaldet. Han kunne se, at 
der er blevet lavet to kamtyper, der begge var fremstillet 
af mellemfodsknogler fra ko og hest. Den ene type er 
langtandskammen, der måske har været anvendt ved 
vævning, og den anden type er en såkaldt trelagskam 
med to rækker tænder til hår og skæg. 
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1974 
   

Formsten, Skomagergade 21, Roskilde, 
middelalder 

I 1974 var nedrivningsbølgen i byens hovedstrøg nået til 
Skomagergade 21, og Roskilde Arkæologiklub gjorde sit 
yderste for at følge med. 

"Det var få gange, vi havde lejlighed til at følge 
udgravningen til Vikinghus. Vi fik ... heller ikke her 
lejlighed til at redde meget fra bulldozerens gab; de 
fleste genstande er løsfund". 

Roskilde Arkæologiklubs rapport 1974/12 

Modløsheden i ordvalget er tydelig, men ikke desto 
mindre sikrede arkæologiklubbens indsats både 
oplysninger og fund, der fuldt ud stod mål med museets 
hidtidige virke. Sammen med skår af keramik og en 
jernkniv afleverede arkæologiklubben størstedelen af en 
formsten af tegl. 

Formsten af tegl blev brugt i bygningsdetaljer som 
dørkarme og vinduesnicher fra teglbrændingens 
indførsel i Danmark i midten af 1100-tallet. 
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1975 
   

Alfred Jacobsens billedark, 1890’erne 

Generationer af børn har - måske uden at vide det – 
stiftet bekendtskab med Alfred Jacobsen. Fra 1880’erne 
udsendte han en række billedark og klippeark. Serien 
"Danske Billeder", der udkom i en periode over 30 år, 
omfattede næsten 400 forskellige ark. Der findes 
billeder af fugle, dyr, soldater, køretøjer, 
påklædningsdukker, billedlotteri og andre spil. Mange 
var juleark med kræmmerhuse, kurve og nisser. 

Det store værk "Danmarks Historie i Billeder", der kom 
fra 1892, var tænkt til undervisning i skolerne. Nogle af 
tidens bedste kunstnere skulle gengive historiens 
begivenheder fra sagntiden frem til 1864. 

Her er det bisp Vilhelm og kong Svend i Roskilde 
gengivet af tegneren Louis Moe. 

I opbygningen af "Barndomsmuseet" var det museets 
ambition at erhverve en komplet samling af Alfred 
Jacobsens billedark. Hovedparten af arkene blev indkøbt 
på auktioner og i antikvariater. 
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1976 
   

Kistebord, Ll. Valbygård, 1800-tallet 

I 1930 modtog museet de første genstande fra den rige 
hedebogård, Ll. Valbygård, der i generationer havde 
været i samme slægts eje. Siden fik museet med jævne 
mellemrum genstande af Jenny Rasmussen, sidste 
generation på gården. Hendes interesse for slægtens 
historie var stor, og det var hendes ønske, at de mange 
familieting skulle havne på museet. I 1971 indgik 
museet en købekontrakt med Jenny Rasmussen, hvori 
denne afhændede sølv og andet indbo fra fødegården, 
således at ejendomsretten overgik til museet, mens 
brugsretten forblev sælgers, så længe hun levede. 

I 1976 døde Jenny Rasmussen, og de sidste ting kom til 
museet. 

Men længe inden var Ll. Valbygård i museernes 
søgelys. På den kunstindustrielle udstilling i København 
i 1879 blev en hedebostue indrettet. Mange af 
genstandene var lånt fra Ll. Valbygård. 

Stikket viser hedebostuen fra denne udstilling. 
Himmelsengen blev senere skænket Nationalmuseet, 
men i 1937 overdraget til Køge Museum, hvor den i dag 
er udstillet. Standkisten er i Roskilde Museums eje og 
udstillet i middelalder-renæssanceudstillingen. 

I 1847 tegnede maleren H.J. Hammer stuen på Ll. 
Valbygård med den traditionelle opstilling med to borde 
langs vinduesvæggen adskilt af en foldebænk. Det ene af 
bordene, et såkaldt kistebord, er vist her. 
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1977 
   

 

Bennål, Gl. Lejre, 800–1000-tallet 

I 1977 påbegyndtes en egentlig journalisering af museumssagerne, og man begyndte 
ligeledes at foretage arkæologiske udgravninger. Roskilde Museums journalnummer 1/77 
markerer således administrativt og museumsfagligt en ny begyndelse, og blev samtidig 
startskuddet til de arkæologiske udgravninger af Skjoldungernes sagnomspundne 
kongesæde i Lejre. 

Det kunne ved udgravning konstateres, at der under den nuværende Gl. Lejre landsby lå 
lag og anlæg, der kunne dateres til den sene jernalder og vikingetid. Man var således 
kommet i fysisk kontakt med den fortid, som har givet Lejre en plads i Danmarkshistorien. 

Den 16 cm lange dragtnål er sandsynligvis fremstillet af hjortetak. 
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1978 
   

Lerkarskår, Folkeparken, renæssance 

Ungdomsarbejdsløsheden i slutningen af 1970'erne var 
direkte årsag til et nært samarbejde mellem Roskilde 
Amt og museet gennem en årrække. Amtet ønskede at få 
beskæftiget ufaglærte, arbejdsløse unge, og indgik 
derfor i et samarbejde med museet om arkæologiske 
beskæftigelsesprojekter. 

I det første projekt eftersøgtes Roskildes byvold, som i 
følge Saxo Grammaticus blev opført omkring 1150 af 
Svend Grathe. Voldens forløb kan flere steder anes i 
moderne vejføringer og skelgrænser. Udgravningerne i 
1978 fastlagde volden i både Byparken og Folkeparken. 

Lerkarskåret er fra renæssancen og blev fundet dybt i 
graven. Det viser, at den er blevet oprenset jævnligt 
indtil dette tidspunkt. Herefter er den tilsyneladende 
blevet opgivet. 
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1979 
   

Skiudstyr, Roskilde, ca. 1946 

Fra 1979 ændredes museets indsamlingspolitik. Fokus blev nu næsten 
udelukkende det lokale og regionale. Museets ansvar var at dokumentere 
byens og egnens historie og kulturarv. Det blev derfor afgørende, at 
genstandens proveniens var kendt og relevant. 

Der blev samtidig lagt vægt på, at den folkelige indsats i skabelsen af museets 
samling blev reetableret. Museet opfordrede alle til at henvende sig med ting, 
de mente var af betydning for beskrivelsen af byen og ved gaver og 
testamentariske bestemmelser overdrage det til museet. 

Der ville altså ikke længere være midler til at honorere sådanne initiativer med 
andet end en hjertelig tak, idet indkøbskontoen blev stærkt reduceret. 

Det blev samtidig fastslået, at en så stor del af indsamlingen som muligt, skulle 
foregå i forbindelse med undersøgelser. 

Vinterferier i Norge eller Alperne er langt fra noget særsyn i dag. I 1979 
modtog museet dette skitøj som et minde om en svunden tid, hvor skiferie i 
udlandet var forbeholdt de få. Størstedelen af befolkningen måtte dyrke 
vintersport i hjemlige omgivelser. I dette tilfælde har Folkeparken i Roskilde 
lagt løjper til. 
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1980 
   

 

Flintdolk, Gundsølille, 2400–1800 f.Kr. 

Amatørarkæologer har ydet en uvurderlig indsats gennem deres arbejde i museets 
dækningsområde. Nogle indberetninger fører til egentlige undersøgelser. Således fik 
museet indleveret en flintdolk fra en mark ved Gundsølille, opsamlet af en amatør 
under hans systematiske afvandring af området. Fundet var afsat præcist i marken, og 
museet kunne ved den efterfølgende udgravning afdække fire velbevarede 
fladmarksgrave fra stenalderens sidste periode. 

De fladehuggede flintdolke fra senneolitikum er det ypperste, stenalderens flintesmede 
har kunnet præstere. De ofte millimetertynde dolkblade har deres forlæg i de 
kobberdolke, der blev fremstillet på kontinentet. 
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1981 
   

Glasperle, Stålmosegård i Vindinge, 350–375 
e.Kr. 

Vindinge, sydøst for Roskilde, har gennem en lang 
årrække haft arkæologisk bevågenhed. I 1970'erne 
indledte Nationalmuseet en række undersøgelser på 
Stålmosegårds jorder med exceptionelt rige fund fra 
både sten- og jernalder samt vikingetid. Blandt 
lokaliteterne var en stor gravplads (ca. 100 grave) fra 
den seneste del af romersk jernalder. Den blev fundet 
ved en tilfældighed af den meget arkæologiinteresserede 
gårdejer. 

"Da vi havde fundet stenaldergravene blev vi sendt væk 
af inspektøren fra Nationalmuseet. Så gik vi ned på 
marken og gravede, her fandt vi en masse potteskår så 
kom Ulla (inspektøren) og sagde, at her måtte vi heller 
ikke grave. Derefter blev Ingvald og jeg enige om at 
finde et nyt sted at grave, ved det første spadestik fandt 
vi en flot gul glasperle - så kom Ulla ...". 

Mundtligt meddelt af gårdejer Axel Nielsen, 
Stålmosegård 

Glasperler udgør en karakteristisk del af udstyret i 
kvindegravene. Teknologien til fremstilling af råglas var 
ukendt i jernalderens Danmark, hvorfor dette må være 
importeret, mens selve perleproduktionen kan have 
fundet sted lokalt. 

54 



 

1982 
   

Østersøkar fra Støden 24-26, Roskilde, 1100-
tallet 

Den 20. marts 1982 kunne man i Roskilde Tidende læse, 
at et boligselskab ville bygge på en grund i Støden. 
Arkæologisk set var denne del af bymidten endnu ikke 
særlig velkendt, og det ville museet gerne ændre. 
Erfaringerne fra 1960'erne og 1970'erne viste, at ellers 
intakte fundamenter, brønde, brolægninger og affaldslag 
med talrige genstande blev fuldstændig ødelagt, når man 
rev ned og byggede nyt i centrum. 

Siden 1973 havde naturfredningsloven beskyttet 
fortidsminder, der blev påtruffet ved gravearbejder. Med 
denne lov i hånden kunne museet derfor foretage en 
nødudgravning inden byggeriet gik i gang. Derfor ved vi 
nu, at den vestligste del af Roskildes middelalderby 
senest var bebygget i 1100-tallet. 

Blandt de typiske fund fra byens ældste tid er Østersø-
keramikken. Form og stil er lånt i de vendiske områder i 
det nuværende Nordøsttyskland, men lerkarrene blev 
fremstillet i Danmark fra vikingetiden og frem til 
omkring 1200 e.Kr. 
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1983 
   

 

Reklameskilt, Roskilde, ca. 1935 

I 1982 genåbnede Roskilde Museum købmandsforretningen "Brdr. Lützhøfts 
Eftf". i Ringstedgade. 

Købmandsforretningen kan føres tilbage til 1869, hvor handelsmændene 
Anton og Nicolaus Lützhøft indrettede butik. Fra 1903 til 1979 var 
forretningen i familien Petersens eje. 

Brdr. Lützhøft Eftf. er en typisk repræsentant for de mange købmandsgårde, 
der tidligere var så almindelige i Roskilde. Lützhøft var først og fremmest en 
korn- og foderstofforretning, men også kolonialhandel og krambod, hvor 
landboerne solgte deres produkter og samtidig købte dagligvarer. 

Museets hensigt er at føre hele købmandsgården tilbage til den udformning, 
den havde omkring 1920. Den 3. juli 1982 åbnede butik, baglokale og kontor 
for publikum, og siden er der arbejdet videre med renovering af gård og 
sidelænger. 

På åbningsdagen og i de følgende år modtog museet mange gaver med 
relation til købmandserhvervet. 

OMA-skiltet stammer fra Volmer Nielsens butik, Allehelgensgade 11, 
Roskilde, hvor han handlede en gros med margarine, sprit, gær og snaps. 
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1984 
   

Ornamenterede benplader, Margrethehåb 
ved Roskilde, 1100-1200-tallet 

Planlægning er blevet et nøglebegreb i det moderne 
samfund. Således også den fysiske planlægning for 
udbygningen af de bynære områder. Udarbejdelsen af 
lokalplaner giver museet mulighed for på forhånd at 
foretage de nødvendige nødudgravninger, før 
fortidsminderne, især grave og bopladser, bliver 
destrueret af de store anlægsarbejder, som 
byudviklingen medfører. 

Roskilde Kommunes lokalplan for udbygningen af 
området vest for byen - Margrethehåb - medførte en 
nødgravning af et gårdanlæg fra 1100-1200-tallet, der 
således tidsmæssigt kan knyttes til det tidlige Roskilde. 

I en affaldsgrube på bopladsen fremkom et større antal 
millimetertynde ornamenterede benplader og 
benskinner. Pladerne lå løst i en affaldsgrube, men der 
kan næppe være tvivl om, at de har været monteret på 
samme objekt, mest sandsynligt et lille skrin. 

I udlandet er sådanne skrin bevaret i kirkelig 
sammenhæng. De har blandt andet været brugt til 
opbevaring af relikvier. Det fornemme skrin fra 
Margrethehåb kan dog også have tjent et mere profant 
formål som for eksempel opbevaring af værdigenstande. 
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1985 
   

 

Bindebor, Bredgade 28-30 i Roskilde, 1300-tallet 

Spekulationsbyggeri holder sjældent i længden. Derfor blev huset i Bredgade 28-
30 revet ned for at give plads for en mere tidssvarende beboelsesejendom. 
Forinden kunne museet dog foretage en nødudgravning af metertykke affaldslag, 
en bronzestøbers værksted og den hidtil ældste hustomt i Roskilde. Den er dateret 
til 1000-tallet. 

Udover de mange fine genstandsfund fra udgravningen var der også mindre 
iøjnefaldende sager. Blandt de fundne redskaber var et såkaldt bindebor, der 
anvendes til at sikre en ensartet maskestørrelse i fiskenet. Bindebor kendes fra 
flere vikingetidsbopladser i Roskildeområdet, såvel som fra selve byen. 

Bindeboret er tildannet af et ribben fra en ko, hvor ender og smalsider er tilskårne 
og afglattede. Overfladen er ofte skinnende af slid, og på nogle eksemplarer er 
indskåret primitiv graffiti. 
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1986 
   

 

Udgravningsplan af Lejrehallen, Gl. Lejre, ca. 700-1000 e.Kr. 

Fundene i museernes montrer udgør arbejdsmæssigt blot en mindre del af en 
arkæologisk feltundersøgelse. Langt mere tidskrævende er 
dokumentationsmaterialet: Opmålinger, tegninger og fotografier, der anvendes til 
tolkningen af de udgravede anlæg, (som her en hustomt), og som fremtidige 
arkæologer skal kunne benytte til deres analyser af udgravningsresultaterne. 

Efter muldlaget er fjernet med gravemaskine fremstår nedgravninger til de stolper, 
der har båret taget, væglinier, dørhuller m.v. som mørkfarvninger i den lyse 
undergrundsler. Herefter opmåles de enkelte anlæg og stolpehuller. Opmålingen 
giver et overblik over huset og fungerer som arbejdstegning for den videre 
undersøgelse. Den godt 500 m2 store bygning udgør det centrale element i den 
storgård, der kan tolkes som sæde for en i dag ukendt konge- eller fyrsteslægt. 

Plantegning af Hus III og IV ab og c ("Lejrehallen") opmålt i 1986 i 
målestoksforhold 1:50. 
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1987 
   

Krukke, Roskilde, ca. 1908 

De store købmandsgårde var karakteristiske for 1800-
tallets Roskilde. De var på samme tid handelscentre, 
fungerende landbrug og storproducenter af bl.a. øl og 
brændevin. De udgjorde byens største og mest alsidige 
arbejdspladser. Væsentlige dele af disse imponerende 
bygningsværker ses endnu i Roskildes bybillede. 

Fra 1986 til 1988 foretog museet en undersøgelse af 
byens købmandsgårde. Der blev lagt særlig vægt på at få 
klarlagt familiemønstre, arbejdsområder, 
købmandsfamiliens sociale position, tjenestefolk, 
økonomiske strukturer samt gårdenes udvikling gennem 
1800-1900-tallet. 

En sådan historisk-etnologisk undersøgelse har givet 
museet et righoldigt arkivalsk materiale, men ifølge 
sagens natur et mindre genstandsmateriale. 

Den viste krukke produceret på fajancefabrikken 
Aluminia i begyndelsen af 1900-tallet stammer fra 
købmandsgården Djalma Lunds gård, Algade 9, hvor 
den har stået som pompøs reklame fra firmaet Galle & 
Jessen. 
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1988 
   

Nitteplader, Sønderø ved Veddelev, 600–1100 
e.Kr. 

I løbet af 1980'erne fandt metaldetektoren anvendelse 
som instrument til lokalisering af metalførende 
bopladser. Dermed var der åbnet for studiet af en 
kildegruppe - genstande af jern og ædlere metal - hvis 
mængde blev mangedoblet og hidtil ukendte genstande 
dukkede op. 

Det samme gjorde en ny type bosættelser i form af 
kystbundne pladser fra yngre jernalder og vikingetid. 
Deres topografiske placering med et stort indslag af 
grubehuse, mængden af metalgenstande og spor af 
håndværksaktiviteter adskiller dem fra de almindelige 
agrare bebyggelser. 

På disse anløbspladser søgte skibene havn, eksempelvis 
for at proviantere eller overnatte. 

Ved Sønderø, på sydsiden af Veddelevhalvøen, har 
museet udgravet en sådan anløbsplads, der har fungeret i 
perioden fra ca. 600 til 1100 e.Kr. 

To sammenhængende nitteplader af jern, halvfabrikata 
til reparation eller bygning af både. 
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1989 
   

 

Skrinnøgle, Gershøj, 1000-tallet 

I 1980'erne begyndte museet at eftersøge og prøvegrave anløbspladser fra 
germansk jernalder og vikingetid (500-1100 e.Kr.) langs fjordkysten. Fra 
1989 kom turen til marken nord for Gershøj Kirke, der ligger prominent 
ud til Lejre Vig. Her blev fundet bebyggelsesspor fra flere perioder af 
jernalderen og middelalderen. 

Mest iøjnefaldende var en indhegnet gård fra årtierne omkring år 1000. 
Hovedbygningen var et krumvægget langhus i tre faser, og hertil hørte 
bl.a. et grubehus og en karakteristisk korsformet grube, hvori man har 
støbt en kirkeklokke af beskeden størrelse. 

Kristendommen kommer også til udtryk i en lille skrinnøgle af bronze, 
der blev fundet med metaldetektor tæt ved grubehuset. I håndtaget ses et 
treenighedssymbol – en triquetra. Samme symbol blev i denne periode 
anvendt på mønter, der bl.a. blev slået i Roskilde. Fra en af disse mønter 
har museet hentet sit logo. 
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1990 
   

Ibsskal, Domkirkepladsen, Roskilde, 1100-
1200-tallet 

Roskilde Domkirke er – om noget – byens vartegn. Den 
er også et udtryk for den fremtrædende rolle, som bisp 
og by indtog fra 1020'erne til reformationen ændrede 
vilkårene radikalt i 1530'erne. 

Allerede i slutningen af 1800-tallet blev de første 
arkæologiske udgravninger gennemført i kirkens gulv, 
og den første stenkirke blev fundet. Også omkring 
kirken er der lavet undersøgelser. Senest har Roskilde 
Museum undersøgt begravelser ud for koret. I en af 
gravene lå en person, der i levende live har været på en 
flere tusinde kilometer lang pilgrimsfærd til det 
nordvestlige Spanien. Beviset lå på hans bryst: en 
ibsskal. 

Ibsskallen (lat.: Pecten Jacobaeus) er en kammusling, 
der bl.a. lever langs kysten ud for Nordspanien og 
Portugal. Sit navn har den fået, fordi pilgrimme i 
middelalderen – og i vore dage – har taget en skal med 
hjem som tegn på, at de har valfartet til Sankt Jacob (Ib) 
den Ældres grav i Santiago del Compostela. 
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1991 
   

Fingerring, Skt. Jørgensbjerg, 1100-tallet 

Roskildes middelalderlige spedalskhedshospital blev 
oprettet ca. 1200 ved Skt. Clemens kirke. Først i 1400-
tallet blev navnet "Skt. Jørgen" knyttet hertil. Hospitalet 
lå i tilknytning til kirken; formentlig på dens nord-side. 
Trods flere arkæologiske undersøgelser i og omkring 
kirken er det endnu ikke lykkedes at finde en eneste 
begravelse, hvor skelettet viser de typiske knoglefor-
andringer, som sygdommen medførte. 

Det skete heller ikke i 1991, hvor Roskilde Kommune 
skulle anlægge en ny spildevandsledning nord for 
kirken. Til gengæld fandt museet en 4 x 5 meter stor 
kælder af kampesten fra 1100-1200-tallet. I 
middelalderen kendes kældre af denne karakter primært 
fra stormandsgårde. Det er derfor nærliggende at tro, at 
en stormand – verdslig eller gejstlig – har resideret på 
Bjerget frem til 1200-tallet, hvor bygningen er blevet 
revet ned. Herefter blev spedalskhedshospitalet 
formentlig oprettet. 

I kælderen fandtes blandt mange andre genstande en 
fornemt udført fingerring af forgyldt bronze med indlagt 
blåt glas. Den er fremstillet i 1100-tallet, og vidner om, 
at en formuende person har haft sin færden på stedet. 
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1992 
   

Blystykke med runer, Øm, middelalder 

Under afsøgning af et bopladsområde ved Øm syd for 
Roskilde fandt en amatørarkæolog et uanseeligt 
blystykke. Det viste sig dog at være en nærmere 
undersøgelse værd. På begge sider var nemlig indridset 
runer. 

På den ene side kan læses: "Mattæus, Markus, Johannes 
og Lukas"? Den anden er forsynet med en hebraisk 
indskrift, der i oversættelse lyder "du er stærk i evighed, 
Herre!". 

Det lille blystykke med indskriften er en amulet, der har 
tjent et magisk formål, nemlig at beskytte sin ejer mod 
ulykke. 
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1993 
   

 

Gammel Dansk, Spritfabrikken, Roskilde 

I 1989 blev Spritfabrikken fusioneret med A/S Danisco. Det stod herefter hurtigt 
klart, at fabrikken inden for en kort årrække skulle afvikles. I den forbindelse 
foretog museet en undersøgelse af fabrikkens historie med bl.a. interviews af 
forhenværende og daværende ansatte. 

I 1992 blev bygningerne solgt, men produktionen af Gammel Dansk fortsatte 
endnu et par år. Herefter mistede Roskilde uigenkaldeligt en af sine største og 
ældste arbejdspladser. 

Stedet ved Ringstedvej har en lang tradition for brændevinsfremstilling. Allerede 
i slutningen af 1700-tallet lå her en kro, kaldet Møllehusene, med eget 
brændevinsbrænderi. Først fra 1860’erne startedes en egentlig 
brændevinsfabrikation – fra 1878 under navnet "Roskilde Spritfabrik". 

I 1900-tallet var fabrikken kendt for sin produktion af CLOC både som likør og 
whisky. 

I 1964 kom en af fabrikkens store succes’er, bitteren Gammel Dansk, på 
markedet. Mange roskildensere vil huske Spritfabrikkens årlige annoncer, hvor 
den opfordrede folk til at aflevere friske rønnebær til bitter-produktionen. 

I dag kan Gammel Dansk stadig købes, men nu produceres den i Dalby på 
Sydsjælland. 
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1994 
   

Marsvinekæbe fra Provstevænget, Roskilde, 
ca. 1500 

Helt enestående henligger Provstevænget ubebygget et 
af de mest centrale steder i byen. I middelalderen var 
græsmarken hjemsted for en særdeles levende bydel, 
hvor bl.a. domkirkens kannikker havde deres boliger. 
Her er fundet en kirkeruin med gravplads, en brolagt vej 
og ruiner af stenbyggede huse. Efter reformationen blev 
kirken og sognet nedlagt og kvarteret forsvandt. 

Det ubebyggede areal indbyder til arkæologiske 
udgravninger af fortidsminder, der ikke er forstyrret af 
senere tiders byggeri. Allerede i 1918 var en privat 
mand i gang med at grave efter oldsager. I 1940'erne 
foretog Nationalmuseet den første forskningsgravning, 
og Roskilde Museum fulgte den op i 1994. 

Blandt fundene fra den seneste gravning var en kæbe fra 
et marsvin. Den lille hval kan blive omkring 120 cm 
lang, og kan stadig mødes i Isefjordsystemet. I de årlige 
katolske fastetider, hvor man helst skulle undgå kød af 
pattedyr, talte marsvinet med blandt fiskene. Et 
anderledes alternativ til saltede sild. 
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1995 
   

Adgangstegn, Roskilde Festival, 1985 

I 1995 var det 25 år siden, at byen første gang lagde 
navn og jord til den rockfestival, der år efter år har 
tiltrukket titusinder af unge fra ind- og udland, og gjort 
Roskilde til det sted, mange unge udlændinge forbinder 
med Danmark. 

Museet havde i årene forinden foretaget en 
undersøgelse, en såkaldt samtidsdokumentation, af den 
årligt tilbagevendende begivenhed og markerede 
jubilæet med en publikation og udstilling med titlen "Vi 
mødes i Roskilde". 

Som Roskilde-begivenhed har festivalen været et 
markant indslag i byens liv. Som ungdomskultur har den 
national og international betydning og stået som et fast 
punkt på aktivitetskalenderen hos mange unge. 

En lang række unge – både danskere og udlændinge - 
blev interviewet ligesom også festivalens organisation 
og afvikling samt dens betydning for byens erhvervsliv, 
klubber m.m. blev dokumenteret. 

Frem fra gemmer på lofter og i kældre er kommet 
adgangsarmbånd, programmer, plakater, tøj og fotos 
m.m. Desuden ligger der mange bånd og båndudskrifter 
af interview, der for eftertiden kan være med til at belyse 
festivalens "kulturhistorie". 
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1996 
   

 

Benpren, Skt. Ibs Vej i Roskilde, 1000-1100-tallet 

Fokus på forurening i almindelighed og vandmiljøet i særdeleshed i 1980'erne og 
1990'erne betød bl.a., at Roskilde Kommune opførte et overløbsbassin til 
regnvand på græsplænen mellem Skt. Ibs Vej og Skt. Clara Vej. Inden byggeriet 
gik i gang udgravede museet et fundrigt udsmidslag, der var ophobet i et nu helt 
forsvundet vandløb. 

Benprenen er fremstillet af en mellemfodsknogle fra et får. Typen er velkendt i 
bebyggelser i det vendiske område i det nordøstlige Tyskland. Til gengæld er den 
stort set ukendt i Danmark. 

Området ved Skt. Ibs Vej kaldtes i middelalderen Vindeboder, eller på nudansk: 
"vendernes boder". Hér lå Roskildes anløbsplads i 1000-1100-årene. Den 
primitive benpren er næppe importgods, og sammen med særlige typer af 
vendiske lerkar og knivskedebeslag, der i Roskilde stort set kun er fundet ved 
Skt. Ibs Vej, viser benprenen, at der har været et vendisk befolkningselement i 
Vindeboder. 
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1997 
   

Støbeform af ler, Kirke Hyllinge, 800-900-
tallet 

Kirke Hyllinge og Nørre Hyllinge er nabolandsbyer på 
Hornsherredhalvøen. De næsten enslydende navne viser, 
at der oprindelig kun har været en bebyggelse, som på et 
tidspunkt er blevet delt i to med hver sit ejerlav. I nogle 
tilfælde blev den oprindelige landsby forladt 
fuldstændig, og to nye bebyggelser rejst andre steder. 
Ved Kirke Hyllinge begyndte to arkæologisk 
interesserede detektorfolk at afsøge nogle marker 
mellem landsbyerne, og kunne snart fremvise fund fra 
tiden mellem 500 og 1300 e.Kr. 

Museets udgravninger i området afslørede en 
bebyggelse fra ca. 500 til 1100 e.Kr., der bestod af en 
enkelt gård og i alt 16 grubehuse, som lå spredt indenfor 
et område på ca. 400 x 600 meter. De spredte huse blev 
knyttet sammen af de talrige fund af smykker, mønter og 
redskaber, som fandtes med metaldetektoren i 
pløjejorden. Dette er det oprindelige Hyllinge. 

I et grubehus fandtes en støbeform af brændt ler. Den er 
ikke intakt, men viser alligevel, at man fremstillede 
vedhæng af bronze eller sølv i vikingetiden. 
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1998 
   

Glasperle fra grav i Kongemarken vest for 
Roskilde, ca. 1000 

Under ombygning af en gård i Kongemarken fandtes 
bogstaveligt talt skeletter under gulvet. Og museet 
kunne påbegynde udgravninger af en hidtil ukendt 
kirkegård. 

På et område på 30 x 40 meter fandtes over 300 
begravelser, alle gravlagt efter kristen skik med hovedet 
i vest. Omtrent midt på kirkegården fandtes resterne af 
en lille trækirke. Der var kun ganske få oldsager i 
gravene, men glasperlen lå i en barnegrav. Den kan 
dateres til vikingetid, og det er ikke usandsynligt, at 
kirke og kirkegård er anlagt i forbindelse med 
etableringen af Roskilde som administrationscenter for 
kirken og kongemagten. 

Blå glasperle med indlægninger af røde og hvide tråde. 
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1999 
   

Vedhæng, Skomagergade 31, Roskilde, ca. 1450-
1500 

Opgangstiderne i 1990'erne slog også igennem i Roskildes 
næringsliv. Behovet for mere plads i tøjforretningen TTU 
betød, at der skulle udvides i butikkens baggård. Hér ligger 
imidlertid resterne af Skt. Budolfi kirke gemt under 
brolægningen. Den er fredet, men for at imødekomme 
handelslivets behov, tillod fredningsmyndigheder og 
Rigsantikvar, at den ny bygning blev placeret så tæt op ad 
kirken som muligt. Museets opgave blev at nødudgrave 
arealerne, hvor de nye fundamenter skulle placeres. 

Smykket blev fundet i en grav på kirkegården. Rammen af 
bronze indfatter to bemalede glasplader. Det matte udseende 
skyldes glaspest. Fotografering afslørede, at der på 
indersiden af hvert glas er malet et billede af en figurgruppe. 

På den ene skive ses den kronede Jomfru Maria stående 
centralt i billedet med den nyfødte Kristus på armen. 
Omkring figurerne er malet en strålekrans. 

Motivet på den anden side forestiller også Jomfru Maria. 
Hendes holdning, og sporadiske streger ved hendes liv, 
kunne tyde på, at hun holder Kristus’ afsjælede legeme efter 
korsfæstelsen. Denne scene indgår i den såkaldte pietà, 
begrædelsen, et religiøst optrin, som især var populært i 
1400-tallets sengotiske kunst. 
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2000 
   

Blyglaseret kande, Flengemarken vest for 
Roskilde, 1200-1300-tallet 

"1257. 13 august. Viterbo. 

Alexander, Biskop, Guds Tjeneres Tjener, til sine 
elskede Døtre i Kristus ..., Priorinde i Vor Frue Kloster i 
Roskilde, og Søstrene der baade nuværende og 
tilkommende, som har aflagt Løfte om et regelbundet 
Liv, Hilsen evindelig. 

Fremdeles skal alle Besiddelser og alt Gods, som dette 
Kloster i Øjeblikket besidder paa retmæssig og kanonisk 
Vis eller i Fremtiden ved pavelig Bevilling, kongelig 
eller fyrstelig Gave, de troendes Skænk eller andre 
retmæssige Maader med Guds Hjælp vil kunne opnaa, 
forblive urokket og urørt i Eders og Eders Efterfølgeres 
Eje. 

... de Jorde og Besiddelser, som I har i de Landsbyer, 
der paa Folkesproget kaldes Havbyrd, Glim, Flaethinge, 
Tokkerup, Allerslev, Svogerslev, Kornerup, Herslev ... " 

Danmarks Riges Breve 

Blandt det gods som pave Alexander III nævner i sit 
brev er landsbyen Flæthinge. Navnet genfindes i vore 
dages Flengemarken mellem Roskilde og Svogerslev. 
Området er i dag en del af den nye bydel Hyrdehøj. Den 
ligeledes nye forbindelsesvej, Vestvejen, mellem 
Holbækvej og Lindenborg Allé passerer netop henover 
den forsvundne landsby. 

Udgravningsresultaterne fra nødundersøgelsen har 
afsløret en bebyggelse bestående af mindst tre gårde. På 
bunden af en over fire meter dyb brønd fandtes en 
kande, der må være tabt omkring det tidspunkt paven 
skrev sit brev til søstrene i Roskilde Vor Frue Kloster. 
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2001 
   

 

Official-dragt fra Roskilde Ring, ca. 1960 

I 14 år var Roskilde Ring en selvfølgelig del af byens liv. Det var stedet, hvor 
alle med interesse for fart og biler samledes, hvad enten det var som hjælper, 
kører eller tilskuer. 

Banen blev anlagt i 1955 i bunden af en tidligere grusgrav og udviklede sig 
hurtigt fra en lille jordbane til en fuldt udbygget international bane, hvor der 
bl.a. i nogle år afholdtes Formel 1-løb. 

For mange har arbejdet med – samt livet og kammeratskabet på – Roskilde 
Ring haft stor betydning. 

Det nød museet godt af, da der i årene 2000-2002 blev foretaget en 
undersøgelse med indsamling af genstande og beretninger fra denne florisante 
periode – ikke blot i dansk motorsports, men også i byens historie. 

Roskilde Ring blev drevet af "Automobil Sports Klubben" i København, og 
mens selve løbsledelsen fortrinsvis bestod af folk fra hovedstaden, kom 
hovedparten af de frivillige hjælpere og såkaldte officials, der løste de mange 
praktiske opgaver, fra Roskilde. 

Selv om det blot er 35 år siden, at banen lukkede, er official-dragter, som den 
her viste, sjældne. Museet har kun kendskab til to, som blev erhvervet i 
forbindelse med undersøgelsen. 
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Keramik, Fredshøj, Gl. Lejre, 500-600tallet 

Fundet af "kongehallen" i Lejre i 1986 var et væsentligt 
bidrag til historien om det sagnomspundne kongesæde. 
Men det skulle vise sig, at den hverken var den eneste 
eller ældste brik i det arkæologiske puslespil. 

Også i dette tilfælde var det en amatørarkæologs indsats, 
der førte til fundet af en boplads (ca. 300 meter nord for 
den allerede kendte plads), blandt andet med en 
halbygning fra 400-500-tallet. 

Blandt fundene er keramikken særlig fremtrædende. 
Karformer, der hidtil ikke er set inden for landets 
grænser, optræder sammen med typer, der må være 
importeret fra Frankerriget (det nuværende Tyskland og 
Frankrig). Disse enestående lerkar kan være resterne af 
bordtøjet, der har været anvendt i den ukendte 
fyrsteslægts hal. 

Stempelornamenteret keramik med glittet overflade. 
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2003 
   

Håndjern, Roskilde, ca. 1900 

En af de sidste indleveringer i året 2003 er det viste 
håndjern, der er forsynet med politiets "vågne øje". Det 
har tilhørt overbetjent Christian Hagemann. 

For 40 år siden modtog museet Hagemanns 
politiuniform, der til daglig kan ses i den permanente 
udstilling. 

Sammen med håndjernene indleveredes også fotografier 
af politistyrken, oplysninger om Hagemann samt hans 
ridderkors, så vi nu med års mellemrum kan samle 
historien om en politimand i Roskilde. 

C. Hagemann blev ansat ved Roskilde Politi i 1899, der 
dengang bestod af 5 personer. I 1907 fik Roskilde en ny 
politiordning: Vægtervæsenet afskaffedes og 
politistyrken øgedes til 11 personer. 

I 1927 modtog Hagemann ridderkorset – på fotografiet 
står han øverst på trappen. 
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	Forord
	75 års mangfoldighed
	1929
	Pyntehåndklæde, Vester Såby, ca. 1820

	1930
	Kvindedragt, Tjæreby, ca. 1840

	1931
	Skøde på Domapoteket, 11. juli 1650

	1932
	Farvelagt tegning af gulvet i Skt. Laurentii kirke, Roskilde

	1933
	Stylos, Klostervang i Roskilde, middelalder

	1934
	Byhorn, Gundsømagle, 1800-tallet

	1935
	Landeværnsspyd, Karslunde, 1807

	1936
	Hestesko, Amerika, begyndelsen af 1900-tallet 

	1937
	Malerier af kunstmaler J.C. Gottschalck

	1938
	Dåbspose, Gevninge, 1758

	1939
	Løvejagten på Elleore, 1907

	1940
	Plakat, 1940

	1941
	Præparat af køkkenmødding, Langtved Færgekro, Rye, 4500-4000 f.Kr.

	1942
	Gravpotter, Provstevænget i Roskilde, 1200-tallet

	1943
	Spidsnakket flintøkse, Gullandsstræde i Roskilde, ca. 3500 f.Kr.

	1944
	Sølvbægre, ca. 1700

	1945
	Tværøkse af skinneben fra urokse, Højby, ca. 8000 f.Kr.

	1946
	Sybord, ca. 1800

	1947
	Kysehat, Roskilde, ca. 1820

	1948
	Redskaber af flint, Gundsøegnen, 3800–2000 f.Kr.

	1949
	Hestesko, Algade i Roskilde, middelalder

	1950
	Kam, Ringstedgade 19 i Roskilde, 1100-1200-tallet

	1951
	Økse af bjergart fra Hønske v. Ørsted, ca. 3000 f.Kr.

	1952
	Skydetavle, 1852

	1953
	Lædersko, Hersegade i Roskilde, 1200-1300-tallet

	1954
	"Tværsnitgravningen", Roskilde, middelalder og renæssance

	1955
	Bibel, Roskilde, 1588-1589

	1956
	Oldsagssamling fra Brordrup Mose, 3800-2500 f.Kr.

	1957
	Tinsoldater, Roskilde, ca. 1890

	1958
	Porcelænsdukke, Køge, 1888

	1959
	Gulvflise fra Skt. Ibs kirke, Roskilde, 1200-tallet

	1960
	Lansespids af ben fra Ramsømagle, 500–Kr.f.

	1961
	Hammerklaver, Roskilde, ca. 1830

	1962
	Hroar og Helge, Roskilde, 1920’erne

	1963
	Manuskript - "Hvem var Thomas", 1961

	1964
	Maleri af Jacob Kornerup, 1894

	1965
	Kande, Skomagergade 15 i Roskilde, 1200-1300-tallet

	1966
	Stenalderoldsager fra køkkenmødding, Kællingehaven i Roskilde, 4500–3800 f.Kr.

	1967
	Tre romersk/byzantinske mønter, Ternevej i Roskilde, 400-600-tallet

	1968
	Spadserestok, ca. 1900

	1969
	Skolepult, slutningen af 1800-tallet

	1970
	Stjertpotte fra Algade 14, Roskilde, 1500-1600-tallet

	1971
	Julepynt, Roskilde, 1900-1920

	1972
	Afstøbning af Gustav Wieds hånd, 1907

	1973
	Benmagerværksted fra Bredgade 2, Roskilde, 1100-1200-tallet

	1974
	Formsten, Skomagergade 21, Roskilde, middelalder

	1975
	Alfred Jacobsens billedark, 1890’erne

	1976
	Kistebord, Ll. Valbygård, 1800-tallet

	1977
	Bennål, Gl. Lejre, 800–1000-tallet

	1978
	Lerkarskår, Folkeparken, renæssance

	1979
	Skiudstyr, Roskilde, ca. 1946

	1980
	Flintdolk, Gundsølille, 2400–1800 f.Kr.

	1981
	Glasperle, Stålmosegård i Vindinge, 350–375 e.Kr.

	1982
	Østersøkar fra Støden 24-26, Roskilde, 1100-tallet

	1983
	Reklameskilt, Roskilde, ca. 1935

	1984
	Ornamenterede benplader, Margrethehåb ved Roskilde, 1100-1200-tallet

	1985
	Bindebor, Bredgade 28-30 i Roskilde, 1300-tallet

	1986
	Udgravningsplan af Lejrehallen, Gl. Lejre, ca. 700-1000 e.Kr.

	1987
	Krukke, Roskilde, ca. 1908

	1988
	Nitteplader, Sønderø ved Veddelev, 600–1100 e.Kr.

	1989
	Skrinnøgle, Gershøj, 1000-tallet

	1990
	Ibsskal, Domkirkepladsen, Roskilde, 1100-1200-tallet

	1991
	Fingerring, Skt. Jørgensbjerg, 1100-tallet

	1992
	Blystykke med runer, Øm, middelalder

	1993
	Gammel Dansk, Spritfabrikken, Roskilde

	1994
	Marsvinekæbe fra Provstevænget, Roskilde, ca. 1500

	1995
	Adgangstegn, Roskilde Festival, 1985

	1996
	Benpren, Skt. Ibs Vej i Roskilde, 1000-1100-tallet

	1997
	Støbeform af ler, Kirke Hyllinge, 800-900-tallet

	1998
	Glasperle fra grav i Kongemarken vest for Roskilde, ca. 1000

	1999
	Vedhæng, Skomagergade 31, Roskilde, ca. 1450-1500

	2000
	Blyglaseret kande, Flengemarken vest for Roskilde, 1200-1300-tallet

	2001
	Official-dragt fra Roskilde Ring, ca. 1960

	2002
	Keramik, Fredshøj, Gl. Lejre, 500-600tallet

	2003
	Håndjern, Roskilde, ca. 1900


