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Bygherrerapport 
 
En overpløjet gravhøj ved Margrethesminde, Osted 
 
ROM 2375 Margrethesminde 
Sted nr. 020610 
Osted sogn 
Voldborg herred 
Roskilde (tidl. Københavns) amt 
 

 
 
Fig. 1. Udgravningsfeltet fotograferet fra NØ. Højen fremtræder i midten som en lav, næsten cirkulær 
forhøjning. En søgegrøft skærer gennem højens centrum. I forgrunden ses grubekomplekset A32 som en 
mørk, amorf plamage. Foto – Roskilde Museum. 
 
Foranlediget af Lejre Kommunes byggemodning af et areal umiddelbart nordvest for Osted 
by og umiddelbart syd for Hvalsøvej, foretog Roskilde Museum i september en 
arkæologisk forundersøgelse og i oktober-november 2006 en decideret udgravning af 
området, hvorved der fandtes kulturhistoriske spor i form af en overpløjet gravhøj, 
formentlig dateret til den ældre del af bronzealderen (1700-1100 f. Kr.), omgivet af gruber 
og kogestensgruber fra yngre bronzealder (1100-500 f. Kr.), samt en hustomt, formentlig 
fra jernalderen. Undersøgelsen blev i henhold til museumslovens § 27 stk. 4 bekostet af 
bygherren, Lejre Kommune. 
 
Udgravningens data 
Undersøgelsen fandt sted fra 9. oktober til 13. november 2006 og foretoges af arkæolog, 
cand. mag. Ole Thirup Kastholm Hansen, M.A. Patrick Lawrence Marsden og 
arkæologistuderende Nikolaj Wiuff Kristensen, lejlighedsvis bistået af museumstekniker 
Cille Krause. Ansvarlig for undersøgelsen var Roskilde Museum v/ museumsinspektør 
Tom Christensen. Gravemaskine blev leveret af Snoldelev Entreprenørfirma A/S. 
Dokumentation og fund opbevares på Roskilde Museum under j. nr. ROM 2375. 
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Fig. 2. Undersøgelsesområdet markeret med rødt. 
Landskabet og undergrunden 
Osted er en mindre by, beliggende ca. 45 
m. over havet (DNN), ca. 10 km. sydvest 
for Roskilde på en højderyg afgrænset af 
Tokkerup Å mod vest og Lavringe Å mod 
øst. Det udgravede område ligger mellem 
parcelhusudstykningen nord for Osted 
landsby og hussamlingen Osager og har 
hidtil været udnyttet som agerjord (fig. 2). 
Muldtykkelsen veksler fra 30-70 cm. 
Overvejende er den ca. 35 cm., hvilket 
medfører, at moderne tids pløjning har 
trukket muldstreger ned i undergrundens 
øverste lag. Således er der tale om et 

temmelig nedpløjet areal. På den nordligste del af udgravningsfeltet er muldtykkelsen dog 
60-70 cm. Undergrunden består mest af gulbrunt ler med kalknister, til tider med 
koncentrationer af sand eller grus. Endvidere findes der en del større sten i undergrunden. 
 
Udgravningens resultater 
I alt blev der undersøgt ca. 5050 m² fordelt således: ca. 1740 m² i søgegrøfter og ca. 3310 
m² i den regulære undersøgelse. På det udgravede område registreredes i alt 230 anlæg. 
Heraf blev 58 sløjfet – de fleste viste sig at være stenspor. Af de resterende 172 anlæg blev 
samtlige snittet og beskrevet. Anlægstyperne fordeler sig således: 1 overpløjet høj, 121 
stolpehuller, 35 gruber, 3 grubekomplekser og 12 kogestensgruber. Herunder følger en 
beskrivelse af udgravningens mest interessante tildragelser (fig. 7). 
 
Den overpløjede høj 
Den overpløjede gravhøj lå på det undersøgte områdes højeste punkt, godt 49 m. over 
havet. Ved udgravningen blev højen forsigtigt blotlagt med gravemaskine. Herefter 
fremstod højen – eller rettere resterne heraf – som en tydelig og næsten cirkulær forhøjning 
på ca. 30 cm højde og ca. 22-23 m i diameter (fig. 1). Der var ingen spor efter en 
randstenskæde rundt om højen. Ej heller sås spor efter nedgravninger i overfladen. Således 
måtte forventningerne til at finde en eller flere gravlæggelser i denne stærkt nedpløjede høj 
fra starten skrues ned. 

Højfylden bestod af brungråt, leret sand af tørveagtigt karakter. Flere steder 
sås karakteristiske rødbrune, jernholdige striber og flager, til tider fragmenterede, samt 
næsten sorte og mørk rødbrune al-lag. Mens nogle af disse lag formentlig er naturlige 
udfældninger, kan det ikke udelukkes, at de mere fragmenterede forløb skal opfattes som 
rester af en såkaldt jernkappe. Sådanne jernkapper kendes fra ældre bronzealders gravhøje 
og beskrives nedenfor.  

For at afklare, hvorvidt der under højresten fandtes agerbrugsspor og/eller en 
nedgravet grav i undergrunden, blev højfylden til sidst delvist fjernet med gravemaskine – i 
en 6 m bred bane over centrum, anlagt øst-vest. Herved fremkom dog ingen 
kulturhistoriske spor. Generelt forekom ingen fund i højresten, foruden enkelte 
ukarakteristiske flintafslag. 

Således er den overpløjede gravhøj i praksis udateret. Den tørveagtige 
højfyld, samt de fragmenterede jernudfældninger, tyder dog på en datering til ældre 
bronzealder (1700-1100 f. Kr.). 
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Gruberne 
Efter at pløjelaget var blevet fjernet med gravemaskine sås adskillige mørke, nogle næsten 
sorte, plamager mod det gulbrune undergrundsler – nedgravninger, eller såkaldte gruber. 
Disse var koncentreret umiddelbart omkring gravhøjen. Mange af gruberne lå tæt sammen 
og kunne ikke adskilles. Sådanne grubekomplekser lå blandt andet syd og øst for højen. 
Det var hér, at de fleste og mest spændende fund blev gjort. 

              
 
Fig. 3. Keramik fra udgravningen: randskår udsmykket med påsat, omløbende liste med fingerindtryk (t.v.); 
randskår fra dobbeltkonisk eller toleddet kar. Foto – Roskilde Museum. 
 
Grubekomplekset A88 syd for gravhøjen havde en fladeudstrækning på omtrent 51 m². Der 
blev lagt to grøfter gennem komplekset, der viste sig at være næsten 70 cm dybt. Der blev 
fundet keramik, brændt ler, trækul, dyreknogler og -tænder (bl.a. fra får/ged). 
Keramikmængden var stor, i alt ca. 9 kg, og rummede mange karakteristika. Der er primært 
tale om skår af forrådskar ornamenterede med forskellige udgaver af omløbende 
fingerindtryk. Der fandtes endvidere skår af et eller flere dobbeltkoniske eller toleddede kar 
(fig. 3). Dateringerne peger næsten entydigt på sidste del, periode VI, af yngre bronzealder 
(700-500 f. Kr.). Grubekomplekset A107 øst for højen havde med sine omtrent 12 m² en 
noget mindre udstrækning end A88, men rummede også flere fine keramikfund fra sidste 
del af bronzealderen, heriblandt dele af en skål med hank (fig. 4), samt størstedelen af et 
stort forrådskar, der dog var knust efter 2500 år under mulden (fig. 5). Grubekomplekset 
A32 nordøst for højen viste sig mod forventning at være helt blottet for fund. 

 
Fig. 4. Randskår fra skål med hank. Foto – 
Roskilde Museum. 
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Fig. 5. Forrådskar 
under udgravning i 
grubekomplekset 
A107. Foto – 
Roskilde Museum. 

 
12 anlæg kunne karakteriseres som såkaldte kogestensgruber – små gruber med trækul og 
brændte sten. Blot i to af disse anlæg forekom der fund: i begge tilfælde fandtes keramik, 
der kunne dateres til yngre bronzealder (1100-500 f. Kr.). Deciderede rækker af 
kogestensgruber orienteret mod gravhøjen sås ikke. Sådanne rækker kendes blandt fra de 
nærliggende udgravninger på Bispegårdsvej i Allerslev og Ledreborg Golfbane, hvor de 
ganske givet skal forstås i en rituel sammenhæng. Der blev imidlertid ved afrømningen 
iagttaget trækulsfarvede pletter på undergrundens overflade, som sikkert er resterne af 
kogestensgruber. Da det pågældende område er meget nedpløjet, kan det ikke udelukkes, at 
sådanne rækker af kogestensgruber rent faktisk har eksisteret, men med tiden er blevet 
ødelagt af ploven. 
   

 
 
Fig. 6. Den arkæologiske forundersøgelse d. 15. september 2006. Undersøgelsesområdet med de 
nordsydgående søgegrøfter ses fra sydøst. Den overpløjede gravhøj ligger på det højeste punkt, midt i 
billedet. Foto – Roskilde Museum. 
 
Stolpehullerne 
Omkring den overpløjede høj fandtes større koncentrationer af stolpehuller. Væsentligst er 
stolpehullerne umiddelbart nordvest for højen. Da disse anlæg var nogenlunde ensartede og 
tilsyneladende anbragt med en vis symmetri, må det antages, at de skal opfattes som 
sammenhørende, eksempelvis som en bygnings- eller hegnskonstruktion. Også stik vest og 
stik øst for højen sås koncentrationer af stolpehuller, dog uden at synlig samhørighed kunne 
erkendes. Ingen af stolpehullerne kunne dateres. Ud af de i alt 121 registrerede stolpehuller, 
kunne blot en enkelt bygningskonstruktion med sikkerhed erkendes: hus I. Denne bygning 
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fremstod som en rektangulær konstruktion, orienteret ØNØ-VSV, bestående af tre sæt 
tagbærende stolper. Spændet på tværs var 1,75 m. og den totale længde var 8,5 m. Fund, i 
form af ukarakteristiske keramikfragmenter, forekom i et enkelt stolpehul. Dette hus kan 
ikke dateres præcist, men størrelsen og grundformen tyder dog på, at det er bygget i 
jernalderen og dermed er yngre, end gravhøjen og grubekomplekserne. 

 

 
 
Fig. 7. Udgravningsfeltet ved Margrethesminde. 
 
Et helhedsbillede? 
Der er i gennem en årrække foretaget udgravninger vest for Lejre Å-systemet, hvor det har 
været muligt at iagttage koncentrationer af gruber og kogestengruber fra sen bronzealder og 
tidlig jernalder. Disse fund er ofte gjort i nærheden af fredede gravhøje. Fredningen, der 
indbefatter en 100 m. beskyttelseszone om højen – som også gælder for arkæologer, har 
været en medvirkende faktor til at forhindre en undersøgelse af det væsentlige og 
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spændende spørgsmål om, hvorvidt disse gruber har tilknytning til gravhøjene. En 
arkæologisk undersøgelse af denne overpløjede, og dermed ikke fredede, høj ved 
Margrethesminde og dens nærmeste omgivelser, stod som en oplagt mulighed for at få 
undersøgt dette spørgsmål. 
 Gravhøjen er formentlig anlagt i ældre bronzealder (1700-1100 f. Kr.). I denne 
periode anlagdes mange store gravhøje, opbygget af græstørv. Resultatet af en særlig 
konstruktionsmetode var ekstraordinært gode bevaringsforhold af gravlæggelsen og en 
”jernkappe” om højens kerne, hvor graven som regel befandt sig. Denne kappe opstod 
således: den inderste del af højen konstrueredes af vandmættede græstørv, mens den 
yderste bestod af tørre, iltholdige tørv. På den måde fandtes kun ganske lidt ilt i højens 
kerne, som hurtigt blev opbrugt i den spirende forrådnelsesproces – en proces, der behøver 
ilt. I grænsen mellem de våde og de tørre tørv udfældedes jernkappen, som forseglede 
højens kerne, hvor nedbrydningen af organisk materiale nærmest gik i stå. Takket være 
dette fænomen eksisterer i dag velbevarede grave – den mest kendte er vel Egtvedpigens – 
fra ældre bronzealder. Gravlæggelsen i den overpløjede høj ved Margrethesminde er for 
længst borte, pløjet i stykker eller gravet væk. Men tørvene og nedpløjede rester af 
jernkappen kunne stadig ses. 
 I slutningen af bronzealderen (700-500 f. Kr.), da gravhøjen ved 
Margrethesminde havde opnået en alder på nogle hundrede år, anlagde folk en mængde 
gruber umiddelbart rundt om. På det tidspunkt har højen stadig stået markant i landskabet. 
Sådanne gruber opfattes traditionelt som helt profane affaldshuller, hvori man har 
bortskaffet sit husholdningsaffald. Ofte findes de i tilknytning til bebyggelse. Det samme 
gælder de såkaldte kogestensgruber, der traditionelt knyttes til madlavning. Men da der 
ikke hér findes vidnesbyrd om samtidig bebyggelse, må disse gruber på en eller anden vis 
være knyttet til højen. Hvorvidt der er tale om spor efter specifikt religiøse handlinger, som 
eksempelvis ofringer, eller om man har brugt højen som et samlingssted i en mere bred 
forstand, kan ikke afgøres. Men at gravhøjen og gruberne skal ses i sammenhæng er givet. 
 
 
Ole Thirup Kastholm Hansen 
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