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Resumé 

ROMU (Roskilde Museum) foretog en arkæologisk nødudgravning af et planlagt 

udstykningsområde i maj-juni 2016. I undersøgelsen blev en overpløjet jættestuetomt, med 

bevarede genstande udgravet. En dobbeltrække af kogestensgruber blev fundet nord for 

jættestuetomten. Nordnordøst og sydsydvest for jættestuetomten blev i alt 11 hustomter udgravet, 

hvoraf syv typologisk dateres til yngre jernalder. Af disse kunne fire hustomters startdatering 

muligvis være yngre romersk jernalder/germansk jernalder. Fire hustomter kan ikke dateres 

nærmere end til bronze-jernalder.   

Baggrund for undersøgelsen 

Foranlediget af en forestående udstykning af parceller i henhold til Lejre Kommunes lokalplan 

LK41 for Valdemarsgård foretog ROMU (Roskilde Museum) i august og september 2015 en 

arkæologisk forundersøgelse af dele af matrikel nr. 9c (Fig. 1, fig. 2). 
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Fig 1: Udgravningens lokalitet på 4-cm kort. ©Kort&Matrikelstyrelsen.  

 

 

Fig. 2: Udgravningsfelterne på ortofoto. Ældre 

synlige gravhøje i landskabet er markeret med en 

rød cirkel.  

 

 

 

 

 

 

 

På matriklen ligger en gravhøj (langhøj) fra tidlig bondestenalder (SB 020109-4), men også andre 

bevarede gravhøje ligger på samme matrikel (SB 020109-21, SB 020109-5). Samtidig er der 

kendskab til en nu overpløjet gravhøj (SB 020109-06) 
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I forundersøgelsen blev den overpløjede gravhøj fundet og delvist afrømmet for at danne et overblik 

over bevaringsgraden. Spor af to parallelle kogestensgruberækker blev ligeledes fundet i 

forundersøgelsen, samt spor af jernalderbebyggelse. Fundende vidner om både rituel og senere en 

verdslig brug af området. En egentlig udgravning blev iværksat for at sætte området i relation til 

både det tidlige rituelle bondestenaldersamfund og det senere jernaldersamfunds 

bebyggelsesstrukturer i nærheden af den højelitære bebyggelse fra yngre jernalder i Gammel Lejre 

(Fredshøj, Mysselhøjgård) 

Topografi 

Det undersøgte område ligger på dyrket mark, beliggende 30 – 32 m o h., hvor arealet for den 

overpløjede gravhøj ligger højest og det sydligste udgravningsfelt ligger lavest. Omgivelserne 

består af jævnt bakket lermuldet morænelandskab, gennemskåret af flere ådale. Vandstanden har 

stået betydeligt højere end i dag, som har bevirket at ældre mosestrøg er blevet tørlagte.  

Muldtykkelsen varierede mellem 20-64 cm, hvor der var mindst muld over den overpløjede gravhøj 

på felt 1. Undergrunden bestod af let leret sand til gulbrunt sandet ler.  

Udgravningsmetode og dokumentation 

Forundersøgelsen forløb fra d. 25. august til d. 2. september og fra d. 22. til 30. september 2015. 

Udgravningen fandt sted d. 18. april til d. 8. juni 2016. Ud fra prøvegravningens resultater blev fem 

områder udpeget, til nærmere undersøgelse (Felt 1: ca. 990 m
2
, felt 2: ca. 1002 m

2
, felt 3: ca. 1475 

m
2
, felt 4: ca. 102 m

2
 og felt 5: ca. 3657 m

2 
,  fig. 2, fig. 3). Muldjorden blev afrømmet af 

gravemaskine på bælter med to meter bred rabatskovl. 
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Fig. 3: De fire udgravningsfelter med markerede anlæg. 

 

De kulturhistoriske fyldskifter, der kunne iagttages i fladen, blev indridset med skovl og markeret 

med bambuspinde. Flere forhistoriske anlæg og konstruktioner blev påtruffet i de udpegede 

områder end estimeret ved forundersøgelsen. Den økonomiske ramme betød at flere 

konstruktionerne akkurat blev fritlagt, men uden optimal afstand til feltgrænsen (Felt 1, 

Jættestuetomt, Felt 2: K5, K6, K7, Felt 5: K1, K3, K8, K11, hele felt 3). Felternes endelige 

udstrækning blev konfereret og bestemt af ansvarshavende inspektør, på baggrund af påtrufne 

anlæg i søgegrøfterne.  

På baggrund af et udlagt målesystem blev fladen tegnet i hånden på milimeterkvadreret tegnefolie i 

målestoksforhold 1:20 (Felt 1, T17-T38) og 1:50 (Felt 2, T12-T16,T71 og felt 5, T43-T65). 
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Fladetegningerne blev nummereret fortløbende med T-nr. Erkendte anlæg blev oplistet og 

nummereret med A-nr (A400-A719. A1-A400 blev benyttet i forundersøgelsen, samt i etape 3, 

samme sag). Genfundne anlæg fra prøvegravningen fik nye A-numre ved udgravningen. Disse 

anlæg er derfor dobbeltnummereret. Alle data er registreret i databasen Museernes Udgravningsdata 

(MUD). Ingen A-numre er slettet i MUD. I MUD er konstruktionerne relateret til A-numre givet i 

udgravningen. Tegningerne blev efterfølgende digitaliseret ved hjælp af tegneprogrammet 

”AutoCad” og GIS-programmet MapInfo. Hele fladen blev nivelleret med udgangspunkt i de 

indmålte fixpunkter på de respektive felter. Feltgrænsen og hovedlinjerne på felterne, samt anlæg på 

felt 3 blev indmålt med GPS, og er således georeferet horisontalt i Euref 89, UTM zone 32 og 

vertikalt i DVR90.  

Feltet blev efter aftale med lodsejer tildækket efter endt udgravning. 

Undersøgelsens resultater 

Da den overpløjede gravhøj blev fuldt afdækket, viste anlægget at indeholde alle elementer fra en 

jættestue (fig. 4).  En jættestues gravkammer består i forsimplede træk af store kampsten, der er 

rejst på højkant og står tæt i en form for cirkel eller oval/aflang form, som udgør selve 

gravkammeret (bæresten). Indgangen til kammeret består af en gang, bygget af bæresten, typisk 

mod syd eller sydøst. Hvor gangen udmunder, er ligeledes placeret store oprejststående kampsten, 

mere eller mindre tæt i en cirkel rundt om gravkammeret og gangen med en behørig afstand til disse 

(randstenskæde). Udenfor randstenskæden kan en stenlagt højfod/fortov være anlagt.  

 Fig. 4: Jættestuetomt efter muldafrømning: 

A422. Kammer:A419. Gang: A420. 

Højfod/fortov:A421. 
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Den her undersøgte jættestue var 20 meter bred i øst-vestlig retning og 22,70 meter bred i nord-

sydlig retning. Der var ingen bæresten bevaret, men særligt i den sydlige del af både kammer og 

gang, samt på indersiden af fortovet, syd for udmundingen af gangen, blev fundet spor af 

bærestenene i form af standspor, der er fordybninger i jorden, afsat af de nu forsvundne bæresten 

(fig. 5).  

 

Fig. 5: Jættestue med sten (grå) og bevarede standspor (prik). Den nordligste del af jættestuekammeret er dårligst 

bevaret, med færrest standspor.  

Mellem kammerets og gangens bæresten var der i jættetuens brugstid tætnet med blandt andet 

tætliggende flade røde sandsten i lag, benævnt tørmursfliser, som medvirkede til at holde 

gravkammeret og gangen tør. Som noget specielt var der i den her undersøgte jættestue endnu 
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bevarede tørmursfliser på sin oprindelige plads i op til tre skifter (tre fliser lagt ovenpå hinanden, 

fig.6).   

Fig. 6: Tørmursfliser på sin oprindelige plads. Fordybningerne til siderne for fliserne er standspor, fra nu forsvundne 

bæresten. Foto: Line Aaberg Lund. 

Gravkammeret (A419) var tilnærmelsesvis nyreformet (6,43 x 4,34 m) og var dækket af et cirka 10 

cm tykt tætpakket flintskærvelag. Under flintskærvelaget, direkte på undergrund, bestod fyldet i 

gravkammeret af brunt leret sand. En del ubrændte marksten lå spredt i dette lag. Mange af stenene 

lå løst og de har formodentlig været del af et stendække ovenpå stenkonstruktionen, men under den 

afsluttende jordkappe, der har overdækket hele anlægget. De sten der virkede jordfaste blev 

registreret ved tegning. Der syntes ikke noget system i de jordfaste sten, andet end at de alle befandt 

sig indenfor gravkammerets fyldskifte, hvorfor man må formode at de stammer fra et delvist 

bevaret gulvlag (Jensen 2001:375). De nederste 20 cm af jættestuekammeret var bevaret (Fig. 5). I 

selve gravkammeret blev fundet en del flintredskaber i form af dolkfragmenter, et par huløkser, en 

mejsel, tværpile, skafttungepile og fladehuggede pile. Der blev fundet ornamenterede og 

uornamenterede keramikskår, som dog var så små at karprofiler ikke lod sig erkende. Der blev 

fundet mindst syv ravperler og fire tandperler med gennemboring. En enkelt fragmenteret 

bronzering eller et fragment af en kobberspiral med stor vinding blev ligeledes fundet i kammeret. 

De her nævnte genstandes datering dækker alt fra MNA-MNB-SN-ÆBA (se tidstavle). Traditionelt 
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menes at opførslen af jættestuer foregik i det område vi nu kalder for Danmark fra 3200 f.v.t. 

Efterfølgende blev jættestuerne på Sjælland benyttet til begravelser i omtrent 1700 år til omtrent 

1500 f.v.t. I praksis foregik det på den måde, at når et individ stod for at skulle gravlægges i 

jættetuen, efter en delvist eller hel skelettering andetsteds, blev tidligere gravlagte individer i 

jættestuen flyttet til side, for dernæst at lægge den nyligt afdøde derind. Gravlæggelser foregik 

primært i gravkammeret, men der er eksempler på, hvordan de sidste begravelser er foretaget i 

gangen. Der findes eksempler på at knogler systematisk er blevet fordelt og placeret med kranier for 

sig, rørknogler for sig og så fremdeles (Jensen 2001:377ff). Dårligt bevarede spredtliggende knogler 

af mindst 50 individer, men særligt humane tænder lå i hele det her undersøgte kammer. Der er 

således intet der tyder på en sådan systematisk opdeling. Til gengæld vidner de her fundne 

genstande og deres spredte datering om gravlæggelser i jættestuen i mere end 1500 år, hvilket 

dermed understøtter det allerede kendte begravelsesmønster fra jættestuer.  

Jættestuens gang vendte i sydøstlig retning og bestod af hårdstampet ler mellem to rækker delvist 

bevaredes standspor (fig. 5). Gangen var 5,76 m lang og var 1, 42 m bred (målt fra ydersiderne af 

stansporene) og 80 cm bred (målt fra indersiderne af standsporene). Som et curiosum kan nævnes at 

der i forundersøgelsen blev fundet dele af et skelet i et mørkere jordlag i det, som under den 

arkæologiske undersøgelse viste sig at være jættestuens gang. Det kan ikke udelukkes at der her er 

tale om spor af den sidste foretagne begravelse, hvor den afdøde er blevet gravlagt i en sodsvedet 

egekiste i begyndelsen af bronzealderen (1700-1500 f.v.t.), som det kendes fra andre jættestuer 

(Hansen 1993: 17).  

Gangen udmundede i hvad først blev tolket som sporene af randstenskæden (et 1,5-3,5 meter bredt 

bælte rundt om gravkammeret af let leret sandet muld fyldt med ubrændte flint-, granit- og 

sandsten, med en afstand til kammeret på cirka fire til syv meter). Ved nærmere undersøgelser på 

indersiden af dette stenlag, blev fundet standspor, som må være spor af randstenskæden. Derfor må 

det stenbelagte lag have fungeret som et stenbelagt fortov anlagt tæt op til og hele vejen rundt om 

randstenskæden. Fortovet var bedst bevaret lige udenfor jættestuegangen og mellem stenene blev 

fundet mindre keramikskår, 1-5 cm/diameter.  En flinttværpil og et fragment af en tyknakket, 

tyndbladet flintøkse blev fundet i fortovet. Randsten blev særligt i jættestuens første brugsstid 

benyttet til at stille keramikkar og til tider flintredskaber, som del af et offerritual. Både lerkar og 

flintredskaber kunne være forsætligt ødelagt inden deponeringen. Da keramikskårene i den her 

undersøgte jættestue, var meget ensartede små i størrelsen, kunne det antyde at i hvert fald 
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keramikken er blevet ødelagt ved udførte ritualer udenfor jættestuen.  Ellers virkede fortovet 

temmelig omrodet og der blev fundet porcelænsskår mellem stenene, sammen med de forhistoriske 

fund.  

Fortovet blev ligeledes undersøgt med tre maskinsnit (snit 1, snit 3, snit 4) vinkelret på fortovet og 

et udenfor fortovet (snit 2, fig. 7).  

 Fig. 7: A422 med de fire snit gennem og udenfor fortovet (A421).  

De tre profilsnit viser at fortovet/stenene (A421) er anlagt i en 20-40 cm dyb nedgravning hele 

vejen rundt om gravkammeret. Genstande i fortovet blev kun gjort ud for gangens udmundning. I de 

maskingravede profiler i fortovet kunne det ses, at fyld fra selve gravhøjen ved sløjfningen var 

pløjet ud over fortovet i hele fortovets udstrækning for at udjævne gravhøjens naturlige forhøjning i 

landskabet. Ved forundersøgelsen stod det klart at hvad i første omgang blev opfattet som 

undergrund udenfor og rundt om jættestuetomten, var dette højfyld. Ved nærmere undersøgelse stod 

det klart at den oprindelige undergrund lå cirka 40 cm under, hvad først blev antaget at være 

undergrund.  

Sortbrændte pletter og større sprængningstykker af granitsten spredt over kammer og gang i 

jættestuetomten, afslørede at gravhøjens store sten var blevet fjernet ved sprængning. I 

sognebeskrivelserne bliver jættestuetomten beskrevet som sløjfet i 1901. Fund af flensborgtegl og 
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glaserede keramikskår i nogle sekundært påfyldte lag i den nordlige del af kammeret og gangen 

fortæller at nedbrydningen af jættestuen formentlig tidligst er sket i 1700-tallet. Mange 

storstensgrave (langhøje, dysser, jættestuer) fra bondestenalder blev nedbrudt særligt i 1800-tallet, 

hvor stenene blandt andet blev omdannet til skærver og benyttet til vejbyggeri. Det kan ikke 

udelukkes, at destrueringen af den her undersøgte jættestuetomt har haft samme formål.  

Felt 2:  

Felt 2 er i den østlige del præget af spor af ældre, nu tørlagte vådområder. De tørlagte vådområder i 

øst lå betydeligt lavere end den vestlige del af feltet, med en forskel på 80 cm. Spredt over feltet 

blev tre treskibede langhuse fundet (fig. 8).  

Fig. 8: Oversigt over huse på felt 2. 

Treskibede langhuse er en huskonstruktion der er bygget op af parvise stolper i et langsgående 

forløb. Begrebet ”treskibet” stammer fra kirkebyggerierne, hvor bygningsdelen ”skibet” i kirken er 

bygget op med parvise søjler der holder taget. Mellem disse søjler og på hver langside af 

søjlerækkerne danner der sig således et langstrakt rum, et såkaldt ”skib”. De forhistoriske treskibede 

langhuse har ikke søjler, men træstolper stående parvis i disse langsgående forløb. Disse stolper har 

båret hovedvægten af taget.  Den treskibede bygningstradition afløste den toskibede (én række 
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stolper) i begyndelsen af bronzealder. Konstruktionstypen benyttes derefter med forskellige 

konstruktionsmæssige variationer i resten af bronzealder, jernalder og vikingetid.  

Forhistorisk træ er sjældent bevaret til i dag. Derimod er sporene af stolpernes nedgravninger 

bevaret, typisk i form af en mørkere tilnærmelsesvis cirkulær ”plet”, der kommer til syne i 

undergrunden, når al muldjorden er bortrømmet (stolpehuller). Det er disse stolpehuller og deres 

placering i forhold til hinanden der danner grundlag for tolkning af en mulig bebyggelse, samt 

datering af bygningerne (typologisk-kronologisk datering). Den her omtalte dateringsmetode vise 

sig ofte at være mangelfuld og til tider misvisende, hvorfor der er udtaget jordprøver af samtlige 

stolpehuller i konstruktioner under denne udgravning. Forhistorisk frø og brændte småstykker af træ 

(trækul) er blevet afsendt til 
14

C (kulstof 14) analyser af hus 1, hus 3, hus 4, hus 5, hus 7, hus 8, hus 

9, i et forsøg på at præcisere dateringen af husene. Ved afslutningen af denne rapport, afventedes 

endnu svar på disse analyser.  

Hus 5: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Huset består af tre sæt tagbærende stolpesæt, hvor af flere 

var forstyrret af nedgravninger foretaget efter husets brugstid. Gavlene på huset var let 

indsnævrede. Husets vægge var ikke bevaret og derfor kan husets længde og bredde ikke 

bestemmes. Husets længde målt fra midten af det østligste og vestligste tagbærende sæt stolper er 

8,97 m. Husets let indsnævrede gavle, afstandene mellem stolperne i de enkelte sæt tagbærende 

stolper og afstanden mellem sættene antyder at husets formodentlig skal dateres til yngre romersk 

jernalder/ældre germansk jernalder.  

Hus 6: Langhuset er orienteret nnø-ssv. Huset består af tre sæt tagbærende stolpesæt. Husets vægge 

var ikke bevaret og derfor kan husets længde og bredde ikke bestemmes. Husets længde målt fra 

midten af det sydligste og nordligste tagbærende sæt stolper er 4,43 m. Husets størrelse og 

orientering taler for en tolkning som økomomibygning. Isoleret set må huset dateres bredt til 

bronze- jernalder, men sandsynligheden for at huset tilhører en gårdsenhed, hvor et af hovedhusene 

enten har været K5 eller K7, taler for en samtidighed med disse (slutningen af ældre jernalder/yngre 

jernalder).  

Hus 7: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Huset består af tre sæt tagbærende stolpesæt, hvor sporet af 

selve stolpen og nedgravningen til stolpen var bevaret i flere tilfælde. Husets vægge var ikke 

bevaret og derfor kan husets længde og bredde ikke bestemmes. Husets længde målt fra midten af 
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det østligste og vestligste tagbærende sæt stolper er 10,90 m. Afstanden mellem stolpehullerne på 

langs og på tværs daterer huset til yngre jernalder.  

 

Felt 3: 

En dobbelt række af kogestensgruber kan følges over 197 m i et nordvestligt-sydøstligt forløb nord 

for gravhøjen (A422).  

Fig. 8: Oversigt over felt 3. De undersøgte kogestensgruber er angivet med A-nummer.   

I alt blev 154 kogestensgruber fundet, hvoraf 12 blev udgravet (parvis, jævnt fordelt over hele 

forløbet – A417-A418, A415-A119,A413-A414, A411-A412, A407-A408,A409, A405-A406). 

Kogestensgruberne lå højt i pløjemulden og var præget af nedpløjning. Kogestensgruberne var i to 

størrelseskategorier, hvor den ene var langoval og op til 1,5 m lang og den anden var mindre og 

cirkulær med en cirka diameter på 50 cm. Der syntes ikke noget system i anlæggelsen af de to typer, 

men den foretrukne type var de store langovale. Kogestensgruberne var klassisk og ensartet 

opbygget, hvor det nederste lag (og i flere tilfælde det eneste bevarede lag) bestod af mørkegråt/sort 

sandet ler med trækul og ildskørnede sten. Hvor kogestensgruberne var knap så medtagne af 

pløjning, var en prop bestående af brungråt sandet ler bevaret i toppen.  
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I den nordvestlige del af felt 3 fortsatte de parallelle rækker i samme retning på nabomatriklen 

(ROM 3247 Højby-Kærvej, etp 3.), hvor rækkerne fortsatte ud af det undersøgte område mod 

nordvest. I sydøst forsvinder rækkerne under Rorupvej. Det kunne tænkes at 

kogestensgruberækkerne fortsætter øst for Rorupvej, i retning syd om en ældre, nu overpløjet 

gravhøj cirka 672 meter mod SØ (SB 020109-17). Her blev i 1992 ved museal rekognoscering 

observeret et område med ildskørnede sten i pløjemulden (SB 020109-41), hvilket kunne indikere 

forekomsten af oppløjede kogestensgruberester. En anden mulighed er at kogestensgruberne øst for 

Rorupvej slår et lille slag mod øst og tager retning mod en endnu bevaret gravhøj (SB 020109-11). 

Rækker af kogestensgruber dateres sædvanligvis til yngre bronzealder. Fire trækulsprøver er afsendt 

til 
14

C-datering (kulstof 14), udtaget parvis cirka midtvejs i rækkerne, samt ved Rorupvej. 

Sammenholdes disse dateringer med 
14

C-dateringerne fra nabomatriklens kogestensgruberækker, 

kan det tilnærmelsesvis afklares om rækkerne blev anlagt i den her kendte udstrækning i samme 

tidsrum, eller om kogestensgruberne er anlagt spredt over tid.  

Felt 4: 

Efter afrømning af muld, blev feltet straks tildækket, da ingen anlæg fremkom.  
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Felt 5:  

Felt 5 ligger på et relativt jævnt niveau 29,5-30,5 m over havet. Spredt over feltet blev 8 

huskonstruktioner fundet (fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12).  

Fig. 9: Oversigt over huse på felt 5. 

Hus 1: Langhuset er orienteret nnø-ssv. Huset består af fem sæt tagbærende stolpesæt. Husets gavle 

er let indsnævrede. Husets vægge var ikke bevaret og derfor kan husets længde og bredde ikke 

bestemmes. Husets længde målt fra midten af det sydligste og nordligste tagbærende sæt stolper er 

13,46 m. Orienteringen på huset og det korte og uregelmæssige spænd mellem stolperne i de 

enkelte sæt (1,32-1,80) antyder at huset har fungeret som økonomibygning. Husets let indsnævrede 

gavle, afstandene mellem stolperne i de enkelte tagbærende sæt stolper og afstanden mellem 
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sættene antyder at husets formodentlig skal dateres til yngre romersk jernalder/ældre germansk 

jernalder.  

Hus 2: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Huset består af tre sæt tagbærende stolpesæt. Husets vægge 

var ikke bevaret og derfor kan husets længde og bredde ikke bestemmes. Husets længde målt fra 

midten af det østligste og vestligste tagbærende sæt stolper er 10,36 m. Afstanden mellem 

stolpehullerne på langs og på tværs daterer huset til yngre jernalder. 

Hus 3: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Huset består af seks sæt tagbærende stolpesæt. I fladen 

virker husets grundplan tvivlsom og man kunne fristes til at tolke de to vestligste sæt som en 

firestolpekonstruktion og de resterende sæt som et treskibet langhus med fire sæt tagbærende 

stolper. Undersøgelsen af konstruktionen viste at de fire midterste tagbærende sæt stolper var blevet 

udskiftet. Føres en linje gennem de oprindelige stolper, ligger disse på række både i den nordlige og 

sydlige række. Det var samtidig udgravers klare fornemmelse at sættene tilhørte samme 

konstruktion. Fem mulige vægstolper var bevarede i den nordlige langside af huset (A495, A538, 

A558, A552, A534), cirka to meter fra de tagbærende stolper (fig. 10). Disse stolper var alle på nær 

A538 ensartede i dimensioner, form og fyld. Husets længde målt fra midten af den formodede 

østligste vægstolpe til midten af den vestligste tagbærende stolpe er 25,8 m. Antages det at den 

vestlige gavl har været placeret ensartet med den østlige har huset været omtrent 29 m langt. Husets 

bredde må have været cirka 6,5 m. Afstanden mellem stolpehullerne på langs og på tværs daterer 

huset til yngre jernalder. 

Fig. 10: Oversigt over huse på felt 5.  
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Fig. 11: Oversigt over huse på felt 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Oversigt over huse på felt 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Hus 4: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Huset består af tre sæt tagbærende stolpesæt. To af 

stolperne var blevet udskiftet (A710 med A524 og A711 med A522). Helt op af stolpehullet A521 

var et helt lerkar nedsat, som var synligt i fladen. Rand og øvre bug/hals mangler, formodentlig som 

følge af pløjning. Lerkarret er fladbundet og siderne er fra bunden bevaret i cirka fire centimeters 

højde. Efter optagning er lerkarret fragmenteret i et bundskår og 10 sideskår. Godset er let brændt 

og groft magret. Godset er ca. 1 cm tykt. Ydersiden er lys beige, med en lys gråbrun til mørk 

gråbrun inderside. Skærven er todelt med farver som henholdsvis yder- og inderside. Lerkarret var 

ikke sat ned i selve stolpehullet, men helt op af stolpehullets nedgravning. Placeringen må opfattes 

som at lerkarret blev nedgravet, da huset var i brug. Da husets vægge ikke er bevaret kan husets 

længde og bredde ikke bestemmes. Husets længde målt fra midten af det vestligste og østligste 

tagbærende sæt stolper er 9,5 m. Afstanden mellem stolpehullerne på langs og på tværs daterer 

huset til yngre jernalder, men lerkarrets type og stil antyder at husets datering muligvis skal 

indsnævres til germansk jernalder.  

Hus 8: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Huset består af to sæt tagbærende stolpesæt og muligvis et 

tredje sæt, hvor bare det sydlige stolpehul er bevaret. Under udgravningen af konstruktionen satte 

udgraver spørgsmålstegn ved konstruktionstypen, i det den sydlige række (A483, A485, A486) har 

ensartede dimensioner, hvor den nordlige række (A482, A484) også er ensartet i dimensioner, men 

mindre end den nordlige række, samtidig med at den nordlige makker til det østligste stolpehul 

A486 mangler. Det er uklart hvorfor den nordlige makker til A486 mangler, da der ingen 

topografiske årsager er til dette. En anden tolkningsmulighed af K8, kunne være et rektangulært 

firestolpeanlæg/en to-sætter, hvor de to hele vestligste sæt udgjorde konstruktionen.  Denne 

tolkning udfordres af, at det østligste stolpehul (A486) ligner de to andre i den sydlige række af 

tagbærende stolpehuller (A482, A484) og derfor sandsynligvis skal regnes til konstruktionen. 

Endnu et stolpehul ligger på den sydligste række mod øst (A480), men dette stolpehul har ingen 

ligheder med de øvrige, hverken i dimensioner eller i fyld og er derfor ikke en del af 

konstruktionen.  Da husets vægge ikke er bevaret kan husets længde og bredde ikke bestemmes. 

Husets længde målt fra midten af det vestligste og østligste tagbærende sæt stolper er 7,95 m. Da 

elementerne i konstruktionen er uklar, må huset dateres bredt til bronzealder-yngre jernalder. 

Hus 9: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Huset består af tre sæt tagbærende stolpesæt. Mellem de to 

vestligste sæt, cirka 60 cm nord for den nordlige række tagbærende stolper, er en mulig delvis 

bevaret indgang i form af stolpehullet A493. En makker til dette stolpehul er ikke bevaret. En mulig 



19 
 

vægstolpe syd for huset udgøres af A494, der ligger cirka to meter syd for den sydlige række 

tagbærende stolper. A494 er desværre ikke undersøgt nærmere. I den sydvestligste tagbærende 

stolpe (A504) lå fire skår af et lerkar (X399, X400, X401), hvoraf det ene udgjorde en fragmenteret 

uornamenteret karside (X399). Keramikken er relativt hårdt brændt, mellemmagret og nogenlunde 

glattet overflade. Ydersiden er lys beige med brune plamager, indersiden er lys beige/lysbrun, 

skærven er grå. Karsiden ses med rund bug og med 2,5 cm bevaret hals. Randen er ikke bevaret. Ud 

fra keramikkens fragmenterede form, gods og magring dateres skåret til germansk jernalder. Da 

husets vægge ikke er bevaret kan husets længde og bredde ikke bestemmes. Husets længde målt fra 

midten af det vestligste og østligste tagbærende sæt stolper er 10,02 m. Typemæssigt dateres huset 

til yngre jernalder, men på baggrund af keramikken, skal dateringen muligvis trækkes tilbage i tid 

til germanske jernalder.  

Hus 10: Langhuset er orienteret vnv-øsø. Konstruktionen kan bestå af to eller tre sæt tagbærende 

stolper. De fleste stolper virker skævt placeret i forhold til hinanden. Særligt det sydvestlige 

stolpehul (A542) er tilsyneladende placeret udenfor konstruktionen. Det blev tjekket gentagne 

gange i felten at A542’s placering er korrekt dokumenteret. Skal konstruktionen tolkes som et 

treskibet langhus med tre sæt stolper, står det midterste sæt A544 og A543 skævt i forhold til 

hinanden, dog ikke mere end at de sandsynligvis kunne udgøre et sæt tagbærende stolper. 

Længdespændet mellem de tagbærende stolper er i den nordlige række mellem de to østligste sæt 

2,86 og mellem de vestligste sæt 1,89. I den sydlige række er længdespændet mellem de to østligste 

sæt 2,72 og 3,50 m, hvilket synliggør den skæve konstruktion. Dybden på stolpehullerne varierede 

mellem 25 og 37 cm. Bredden varierede mellem 29 og 36 cm. Fyldet i stolpehullerne var relativt 

ensartet og bestod af gråbrun muldet sand spættet med nister af lys gulbrun sandet ler. I et enkelt af 

stolpehullerne er stolpesporet bevaret (A542). Da husets vægge ikke er bevaret kan husets længde 

og bredde ikke bestemmes. Husets længde målt fra midten af det vestligste og østligste tagbærende 

sæt stolper er 6,27 m. 

En anden tolkningsmulighed er at kun de to østligste sæt er en huskonstruktion, bestående af to sæt 

tagbærende stolper (A544-A543, A546-A545). De to vestligste stolper A542 og A541 kunne 

udgøre en form for hegn sammen med A516 og A518, i et nordøstligt løbende forløb. A516 og 

A518 har dog ikke samme dybde eller form som A542 og A541og hegnsforløbet syntes derfor ikke 

sandsynligt. Derfor virker det heller ikke sandsynligt at der kun skulle være tale om en to-sætter 

(A544-A543, A546-A545) i det det sidste, om end skæve stolpesæt A542 og A541 er tydelige og 
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dybe stolpehuller. Ingen forhistoriske anlæg er fundet vest for konstruktionen, men tre-fire meter 

vest for A542 og A541 løber en recent nord-sydligt gående drængrøft, der kan have destrueret 

anlæg som kunne have opklaret konstruktionens art. Typologisk kan huset dateres til bronze-

jernalder.   

K11: Firestolpe – konstruktion. Konstruktionen er kvadratisk og består af to sæt bevarede 

tagbærende stolpesæt. Hustypen benyttes både i bronze- og jernalder.  

Andre konstruktioner: 

Løse stolpehuller/mindre gruber (A621, A622): 

Mod syd i felt 5 lå et sæt stolpehuller, der blev opfattet som et sæt tagbærende stolpehuller uden 

andre lignende sæt i nærheden. Stolpehullerne stod med et tværspænd på 2,2 m. Da dimensionerne 

og ligeledes fyldet i de to stolpehuller var forskelligt, blev de ikke tolket som del af samme 

konstruktion. I A622 lå otte uornamenterede keramikskår af varierende størrelse (1,5 – 3,5 

cm/diameter), godset var mellemmagret og skårtykkelsen var 0,7 cm. Skårene kan ikke dateres 

nærmere end til oldtid. Det er muligt at anlæggene i stedet for stolpehuller, skal tolkes som mindre 

gruber.  

A600: Grube: 

Anlægget var tilnærmelsesvis cirkulært i fladen 2,75 m/diameter og 29 cm dyb. Anlæggets form i 

fladen kunne indikere et grubehus. Derfor blev anlæggets østligste side fladeskovlet, uden 

stolpehuller fremkom.  Anlæggets sider var rundede, bunden var ujævn. Fyldet var heterogent og 

bestod af gulgråt leret sand. Bunden var fyldt med en del ubrændte marksten (op til knytnævestore). 

På baggrund af anlæggets form i profil, samt de manglende tagbærende stolper, tolkes anlægget 

som grube.   
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Konklusion 

Det er i ROMU’s ansvarsområde sjældent at overpløjede gravhøje indgår i arealer der skal 

nødudgraves. Endnu sjældnerer er det, at der endnu resterer noget af gravhøjen, eftersom de oftest 

er enten helt eller næsten bortpløjede.  

På det undersøgte område fandtes en overpløjet jættestuetomt, hvoraf cirka 25 cm af gravkammerets 

bund endnu var bevaret, omkranset af standsporene efter de bæresten, jættestuen en gang bestod af.  

Jættestuens gang var bevaret i form af standsporene efter bæresten, særligt i den sydlige del. 

Gangen udmundede i et cirka 1,5 – 3,5 meter bredt stenbelagt bælte, hele vejen rundt om kammeret 

og gangen, der i første omgang blev tolket som spor af randstenskæden. Undersøgelser afslørede 

standspor efter randstenskæden inden for dette stenbelagte lag, som derfor må tolkes som en form 

for stenbelagt fortov anlagt udenfor og tæt op til randstenskæden. Der blev fundet fragmenterede 

keramikskår med og uden ornamentik, flintredskaber og ravperler i jættestuekammert, i gangen og 

lige udenfor gangen. Der blev også fundet tandperler med gennemboring og en fragmenteret 

bronzering/spiral med stor vinding i jættestuekammeret. Dateringen af genstandende strækker sig 

fra MNA (keramik) MNA/MNB (økser, skafttungepile), SN (dolke, fladehuggede pile) og tidlig BA 

(fladehuggede pile). En nærmere datering af keramikken har på grund af den fragmenterede tilstand 

ikke været muligt, hvorfor jættestuens anlægstidspunkt må skønnes en gang i tidlig MNA, jf. den 

traditionelle datering af opførslerne af jættestuerne. Genstandsmaterialet spredte datering viser 

jættestuens brugsperiode, gennem hele MN, SN og formodentlig tidlig BA, det sidste i form af 

fladehuggede pilespidser, og fundet af en mulig nu nedbrudt egekistebegravelse i jættestuegangen. 

Genstandsmaterialet i selve jættestuen var omrodet og viste ingen lagvis kronologisk 

deponeringshistorik, hvilket stemmer overens med hvad kendes fra øvrige udgravede jættestue. 

Særligt den nordlige del af jættestuekammeret, gangen og fortovet udenfor gangen viste tegn på 

sekundære forstyrrelser i form af forsvundne standspor og overlejringer med lag, hvori der blev 

fundet flensborgtegl, glaseret keramik og moderne jernplovskær.  

Ud over den overpløjede jættestuetomt blev to paralleltløbende kogestensgruberækker fra yngre 

bronzealder fundet, som fortsætter under Rorupvej i øst, og kan følges på nabomatriklen mod nord i 

nordvestlig retning.  

11 hustomter blev fundet henholdsvis nordnordøst og sydsydvest for jættestuetomten, hvoraf syv 

treskibede langhuse typologisk dateres til yngre jernalder. Af disse kan to muligvis dateres til yngre 

romersk jernalder/ældre germansk jernalder og to kan muligvis dateres til germansk jernalder, et 
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treskibet langhus til bronze-jernalder, et muligt treskibet langhus til bronze-jernalder, et 

firestolpeanlæg eller muligt delvist bevaret treskibet langhus til bronze-jernalder og et 

firestolpeanlæg til bronze-jernalder. I to stolpehuller fra to forskellige huse blev fundet 

fragmenterede lerkar (K4, K9), hvor begge lerkar ud fra godstype og form forsigtigt dateres til 

germansk jernalder. Flere af husene lå så tæt på hinanden at de udelukker samtidighed (hus 3 og hus 

4) og det er derfor sandsynligt at husene repræsenterer samme jernalderbebyggelse med et til to 

hovedhuse med tilhørende økonomibygninger i forskellige faser.  

Det her undersøgte område er således påvist benyttet rituelt fra MNA frem til tidlig ÆBA, i god 

sammenhæng med nabomatriklerne, hvor flere fredede gravhøje dominerer landskabet. I yngre 

bronzealder blev området igen benyttet i form af anlæggelse af en parallelrække kogestensgruber, 

der typisk forbindes med rituelle handlinger. Brugen af området ophører for en tid, hvorefter den 

overgår til verdslige formål. En bebyggelse opstod senest i yngre jernalder, men nok nærmere i 

yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, som senest forsvinder igen ved vikingetidens 

indtræden. Bygningerne og fundende tilknyttet bebyggelsen udviser ikke tegn på at have tilhørt 

eliten. Vi får derfor ved denne undersøgelse endnu et indblik i områdets bebyggelsesstruktur i en 

periode, hvor de store elitære bebyggelser påbegyndes i Gammel Lejre med Fredshøj (020601-142) 

og senere Mysselhøjgård (020601-108).  
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I udgravningen deltog arkæolog Katrine Ipsen Kjær, Marion Ree (MR) og Line Aaberg Lund 

(LAL), begge arkæologistuderende ved Saxoinstituttet, Københavns Universitet. Sally Brekling, 

studerende ved THORS-instituttet, Københavns Universitet, deltog 2.maj til 20. maj, som del af sin 

uddannelse/seminargravning. Opmåling med GPS blev foretaget af arkæolog Julie Nielsen. 

Digitalisering af udgravningsplaner, efterbearbejdning og rapportskrivning blev udført af Katrine 

Ipsen Kjær. Fundvask og fundhåndtering blev foretaget af Line Aaberg Lund.  

Udgravningsfeltet og de relaterede jordbunker blev detektorafsøgt af amatørarkæolog Tommy 

Olesen, Osted, som ligeledes tørsoldede alt gravfyld. Maskinkraft blev leveret af Brdr. Østergaard 

A/S i form af en gravemaskine på bælter med en to meter bred rabatskovl. Skurmateriel blev leveret 

af GSV Materieludlejning A/S, Ishøj.  

Udgifter til forundersøgelsen og den efterfølgende arkæologiske nødudgravning blev i henhold til 

museumslovens §27, stk. 4 afholdt af bygherre, Brdr. Østergaard A/S. Sagens 



23 
 

originaldokumentation og fund opbevares på Roskilde Museum under J. nr.:ROM 3247 Højby 

Kærvej, etp. 1+2. 

Litteratur 

Hansen, T. 1993 : Jættestuer i Danmark. Konstruktion og restaurering. Miljøministeriet. Skov- og 

Naturstyrelsen.  

Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid. Stenalder. 13.000-2000 f.Kr. Gyldendal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Tidstavle 

 


