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Fig. 1. ROM 3228 Spraglehøjvej markeret med en rød stjerne på 4cm-kort (©Kort- og Matrikelstyrelsen) 

 

Indledning 

Forud for Roskilde Kommunes planer for yderligere udvidelse af boldbanerne ved Spraglehøjvej 

øst for Jyllinge foretog Roskilde Museum i april 2014 en arkæologisk prøvegravning af et ca. 4 

hektar stort markareal (svarende til arealet af ca. 4 store fodboldbaner). Undersøgelsen 

afdækkede mulige bebyggelsesspor fra to huse og med ønsket om at undersøge alder, omfang og 

karakter af disse formodede fortidsminder indstillede Roskilde Museum til Kulturstyrelsen, at der 

blev foretaget en arkæologisk nødudgravning af to udvalgte områder før arealet kunne frigives. 

Udgravningen fandt sted i slut maj til midt juni 2014. 

 

Landskabet 

Området ved Jyllinge ligger på et jævnt let bølget bakkeplateau, som mod vest afgrænses af 

Roskilde Fjord og mod øst af et mere kuperet landskab præget af vand- og mosehuller. Mod nord 

og syd markeres et naturligt skel af henholdsvis af Værebro og Hove ådale. 

Felterne, som skulle udgraves lige øst for Jyllinge, lå placeret på et svagt bølget morænelandskab 

beliggende mellem 24.50 og 25.50 m over havets nuværende overflade (se fig. 1). I forhistorisk tid 

har man, som i dag, mod syd kunnet finde gravhøjen Spraglehøj, der ligger ca. 300 m fra 

udgravningsfeltet. På den modsatte side af den nuværende hovedvej A6 mod øst har op til flere 

gravhøje været synlige i landskabet, disse er dog i dag enten bortgravet eller overpløjet. 

 

 

 

 

 

 



Udgravningsfeltet 

I forbindelse med klargøringen af felterne til udgravning, blev der fjernet mellem 30 og 50 cm 

muldjord med gravemaskine på et samlet areal på ca. 1770 m2 indtil undergrunden stod klart 

frem. På størstedelen af de åbnede felter bestod undergrunden hovedsaligt af lys gulbrunt og 

rødbrunt ler, og enkelte steder af gulbrunt sand. Huller gravet i forhistorisk tid kan i kontrast til 

den lyse undergrund ses i overfladen som mørke plamager. Der blev i alt fundet 79 nedgravninger 

og 69 af disse var stolpehuller gravet i forbindelse med konstruktionen af huse. Af andre anlæg 

kan nævnes en såkaldt grebning, som er fundet i hvad der antageligt er staldenden i det ene af 

husene. 

 

 

 
Fig. 2. Felt 1 hvor hus II (sort) og gruber (blå) er markeret. Den lysegrå farve markerer den formodede beboelsesende af huset og 

den mørkegrå markerer staldenden. Tegning: Roskilde Museum. 



 

 

Fig. 3. Felt 2 med markering af hus I (sort/grå), gruber (blå) og kogestensgruber (rød). Tegning: Roskilde Museum. 

 

 

Bebyggelsen 

På hvert af de to felter blev der fundet en huskonstruktion, der er navngivet henholdsvis hus I (fra 

felt 2) og hus II (fra felt 1). Husene - også kaldet langhuse - er dateret til hver sin periode, og har 

dermed ikke eksisteret på samme tid. 

 



 
Fig. 4. Hus I. Stolper tilhørende huset er udfyldt med sort og indgang er markeret med en pil. Tegning: Roskilde Museum. 

 

Hus I 

På det sydligste felt blev der fundet et stolpebygget langhus, som fra gavl til gavl har haft en længde på ca. 

20,1 m og som på det bredeste sted, ved dørstolperne (markeret med en pil på fig. 4) centralt i huset, har 

målt ca. 6,2 m. Normalt kan der på sådanne langhuse være spor efter flere udskiftninger af de træstolper, 

der har båret husets tag. Dette kan gøre det svært at afgøre hvilke af stolperne, der har tilhørt de 

forskellige faser i husets anvendelsestid. I dette hus er det kun de to yderste stolper i gavlen mod øst, hvor 

der kan observeres en udskiftning af stolperne. Og fordi dette hus kun har haft en enkelt fase, er det særligt 

oplagt at lave kulstof 14-dateringer af. Dermed kan man i fremtiden bedre datere andre huse af samme 

type.  

I dette hus blev der i to af hullerne fundet lidt forkullet korn, som kunne kulstof 14-dateres. Det var ikke 

muligt at erkende vægstolper til huset og en mulig forklaring skal muligvis findes i måden væggen er blevet 

bygget på. Hvis væggen har hvilet på en fodrem, altså en bjælke, der har været placeret mere eller mindre 

på jordoverfladen, så ville sporene fra væggen med stor sandsynlighed enten være blevet ødelagt af 

pløjning eller være blevet gravet væk i forbindelse med afrømningen. 

Hus I på felt 2 ligger for sig selv i en enkelt fase, og kulstof 14-dateringerne af det forkullede korn fundet i 

nedgravningerne til to af stolpehullerne, samt dateringer lavet på forkullet korn og trækul fundet i to af de 

omkringliggende nedgravninger tæt på huset peger alle i retning af, at huset har været i brug i romersk 

jernalder i perioden mellem år 5-240 e.v.t.  

 



 
Fig. 5. Hus II. Tagbærende stolper udfyldt med sort. Vægstolper udfyldt med grå og det formodede nedsivningsanlæg er markeret 

med rød. 

 

Hus II 

Hus II er et langhus med fire tagbærende stolper og har haft en længde på kun 12 m fra gavl til gavl . Flere 

af de stolper, som har været brugt til at holde væggen på plads har kunnet erkendes, og huset formodes at 

have været ca. 5 m på det bredeste sted. På denne del af feltet var muldlaget tyndt og dette kan blandt 

andet have været medvirkende til at det ikke nødvendigvis er alle stolpespor, der er blevet bevaret. 

I den østlige ende af huset blev der på trods af den ringe muldtykkelse fundet en masse sten i en større 

nedgravning. Fyldet i nedgravningen var mørkere end de omkringliggende lyse gulbrune ler- og sandlag. 

Ved første øjekast lignede det en bunke tilfældigt placerede sten, men efter nærmere undersøgelse viste 

det sig at være en resterne af en såkaldt grebning. En grebning kan findes i stalde og består af en 

stenlægning med en rende, der bruges til at opsamle de opstaldede dyrs møg. Stenene i denne grebning er 

formenligt blevet rykket lidt ud af deres oprindelige placering, hvilket kan skyldes den førnævnte tynde 

muldtykkelse kombineret med en langvarige dyrkning af jorden. 

I den sydøstlige del af grebningen var der en rektangulær nedgravning på 50 x 90 cm (se rød markering på 

fig. 3). Nedgravningen var ca. 30 cm dyb og delvist fyldt op med sten. I fylden blev der fundet lidt brændte 

korn og nogle ukarakteristiske keramikfragmenter. De nederste 10 cm af fylden var desuden opblandet 

med en fin grålig sand, som kan tænkes at være opstået ved at ajle fra dyr i forhistorisk tid er sivet ned i 

nedgravningen, og dermed har trukket det fine sand med. Nedgravningen tolkes derfor som et 

nedsivningsanlæg. Funktionen af et nedsivningsanlæg er at lede ajle ned i jorden og væk fra der, hvor 

dyrene står, for dermed at opretholde et så tørt som muligt miljø i stalden. Placeringen af grebningen i 

huset tyder på, at den østlige ende af har været anvendt til opstaldning af dyr. Grundet husets længde på 

kun 12 m kan hele huset med rimelighed tænkes at have haft en funktion som stald. 



Genstande fundet i nedgravningerne tilhørende hus II har været for fragmenterede til at de kunne bruges 

til at datere huset, men kulstof 14-dateringer lavet på forkullet korn fundet i et af hullerne, hvor en 

tagbærende stolpe af stået, samt forkullet korn fundet i en jordprøve fra nedsivningsanlægget peger 

entydigt på at huset skal dateres til perioden førromesk jernalder, nærmere bestemt ca. 365-155 f.v.t. 

 

Gruber 

I alt blev 8 nedgravninger tolket som den relativ brede betegnelse gruber. Heraf blev 3 udskilt som såkaldte  

kogestensgruber. Gruber af denne type blev blandt andet anvendt i forbindelse med tilberedningen af mad, 

og de indeholder typisk et sodet brandlag og ildskørnede sten. På denne udgravning var samtlige 

kogestensgruberne ca. 20 cm dybde. 

En enkelt grube udskilte sig fra de andre ved at den var ca. 10 x 8 m og bestod af flere nedgravninger. De 

mange nedgravninger kunne være op til 1,35 m dybe, og antallet tyder på at gruben har været anvendt 

over en længere periode. På nær et enkelt ukarakteristisk sideskår var gruben fundtom og funktionen af 

den er uvis, men den kan muligvis tænkes at være resultatet af gravning efter ler. På grund af grubens store 

omfang og tætte placering på hus I, har den antageligt ikke været samtidig med huset.  

 

Detektorfund 

Søgegrøfter, udgravningsfelter og jordbunker blev med hjælp 

fra volontører gennemgået med metaldetektor. Som resultat 

heraf blev der i en jordbunke fra en af forundersøgelsens 

søgegrøfter blandt andet fundet et fibelfragment af bronze 

(Se fig. 6). Fiblen har kunnet holde tøj på plads og har 

samtidig fungeret som et smykke. Selve nålen og nåleholder 

manglede, men udformning gør at den alligevel kan 

typologisk dateres til ældre romersk jernalder, hvilket er 

nogenlunde samtidig med hus I. Menneskene, der har boet i 

dette hus, kan derfor tænkes at være dem, som i forhistorisk 

tid har anvendt denne nål.  

 

 
Fig. 6. Bronzefibel (1:1). Foto: Anne Sofie 

Jørgensen /Roskilde Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datering 

 
Fig. 7. Kulstof 14-resultater. Nederste linje angiver kalenderår (Kalibreret med OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005). 

 

Der blev fundet ganske få genstande i forbindelse med udgravningen, og ud over førnævnte fibel var ingen 

af genstandenei en tilstand, hvor det var muligt at komme med en datering på baggrund af disse. Flere 

jordprøver blev udtaget af udvalgte anlæg og blev efterfølgende gennemgået for fund og brændt organisk 

materiale. I alt blev syv prøver 14C-dateret, hvoraf seks var på forkullet korn og en på trækul (præcise 

resultaterne af 14C-dateringerne fremgår af fig. 7). Dateringerne danner to grupperinger. Første gruppering 

er med prøverne fra hus II og ligger i perioden ca. 365-155 f.v.t., og holder sig dermed indenfor førromersk 

jernalder. Den anden gruppering er med prøverne fra hus I og nærliggende gruber. Disse dateringer ligger i 

perioden ca. 5-240 e.v.t., og befinder sig dermed i romersk jernalder. 

I området nord for udgravningen er der tidligere blevet fundet indhegnede huse dateret til 0-200 e.v.t. 

(Kastholm, O.T. 2012). Det er sandsynligt at disse huse har været anvendt i samme tidsrum som hus I 

dateret til 5-240 e.v.t.  

 

Forløb, opmåling og dokumentation 

Feltarbejdet fandt sted fra den 19. maj til den 12. juni 2014. Maskinafrømningen afvikledes i to 

arbejdsgange over de to første feltdage. Vejret vekslede, men var generelt solrigt, hvilket tiltrak en del 

interesserede gæster fra den nærliggende skole og lokalområdet. 

 

Opmåling 

På udgravningsfeltet blev der udlagt to lokale målesystemer markeret med jernsøm. Systemerne blev 

udvinklet med pythagoras ud fra en centralt placeret hovedlinje, der på felt 1 tog udgangspunkt i (øst/nord) 

100/200 og på felt 2 i 400/500. Hovedlinjerne blev georefereret med GPS i UTM zone 32 Euref 89. På hvert 



felt blev der yderligere afsat et fixpunkt, som blev opmålt med GPS og georefereret i DVR90. Fixpunket stod 

på felt 1 i kote 25.15 m og på felt 2 i kote 25.11 m. 

 

Udgravningsmetode 

Undersøgelsen blev foretaget som en udgravning af to felter på tilsammen ca. 1770 m2. Omfanget af de to 

felter blev udvalgt på baggrund af forundersøgelsen. Det øverste muldlag og ned til undergrundsleret blev 

afrømmet med en gravemaskine på bælter med en ca. 2 meter bred rabatskovl. Herefter blev 

kulturhistoriske fyldskifter indridset med skovl og markeret med bambuspinde. Ved snitning af en enkelt 

stor grube blev der anvendt maskine, ellers blev hovedparten af anlæggene primært snittet med spade 

eller skovl, og sekundært med graveske.  

Felternes udgravningsgrænse, enkelte sten, snit og anlæg blev opmålt med GPS, og hovedparten af 

anlæggene blev tegnet på millimeterkvadreret tegnefolie i 1:50 cm.  Profilsnit blev tegnet i 1:10 og enkelte 

snit i 1:20 og udvalgte anlæg blev detailtegnet i 1:20. Enkelte repræsentative anlæg blev fotograferet med 

spejlreflekskamera, og optagelserne er lagret i et stort JPEG-format (ca. 10MB pr. foto). Disse fotos er 

navngivet med filnumre, mens motiv samt hvilket verdenshjørne, billedet er set fra, fremgår af fotolisten. 

Erkendte anlæg blev nummereret med A-nr. (A1-A79), fladetegninger og detailtegninger er nummereret 

med T-nr. (T1-T11), snittegninger med S-nr. (S1-9). Fund har fået et X-nr. (X1-X56). Søgegrøfter og 

udgravningsfelter blev desuden undersøgt med metaldetektor af interesserede og hjælpsomme volontører.  

 

 



Fig. 8. Arbejdssituation fra udgravningen. Klargøring til at tegne grebningen A60 fra hus II i målestok 1:20 på tegnefolie. Foto Anne 

Sofie Jørgensen/Roskilde Museum. 

 

Udgravningens data 

Ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse var Roskilde Museum v/ museumsinspektør, cand. mag. Ole 

Thirup Kastholm, som lejlighedsvist deltog i feltarbejdet. Daglig udgravningsleder og beretningsansvarlig 

var arkæolog, BA Anne Sofie Jørgensen, der blev assisteret af museumsmedarbejder Niels K. W. Nielsen. 

Som volontører med metaldetektor medvirkede Jan Meyer-Karlsen og Mauritz Tchicai. Kontaktperson for 

bygherre var gartnertekniker Camille I. Mortensen. Maskinkraft blev leveret af M.J. Eriksson A/S og 

skurmateriel blev leveret af GSV A/S. 

 

Det af Roskilde Museum udarbejdede udgravningsbudget blev godkendt af Kulturstyrelsen i skrivelse af 15. 

april 2014 og efterfølgende af bygherre pr. mail primo maj 2014. Sagens omkostninger blev i henhold til 

museumslovens § 27 stk. 4 afholdt af bygherren: Roskilde Kommune. Sagens korrespondancer og 

originaldokumentation opbevares på Roskilde Museum under j.nr ROM 3228 Spraglehøjvej. I 

Kulturstyrelsen har sagen j.nr. 2014-7.24.02/ROM-0003. 

 

Anne Sofie Jørgensen 

Arkæolog, BA. 

Roskilde Museum 13 juni 2015. 
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