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FORUD FOR ETAPE 2 af udstykningsprojektet ”Stålmosen” nordvest for Vindinge foretog 

Roskilde Museum i sommeren 2013 en større arkæologisk udgravning. Udgravningen 

berørte den vestlige del af en omfangsrig gravplads fra slutningen af yngre romersk jernalder 

(300-tallet e.v.t.), som har været delvist undersøgt ved tidligere lejligheder. Der blev erkendt 

17 grave og gravlignende anlæg på arealet samt resterne af nogle grøfter, som antageligt 

hører til gravpladsen. Der fandtes også sporene efter en lille bygning. Med denne 

undersøgelse er gravpladsen med sine op mod 130 grave nu stort set totaludgravet. 

 

Udgravningens placering på et 4cm-kort 

(baggrundskort © Kort- & Matrikelstyrelsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorien 

I 1971 modtog Nationalmuseet en anmeldelse fra Roskilde Arkæologiklub om fund af 

stenlægninger samt glasperler og lerkarskår på Stålmosegårds jorder i den nordlige del af 

landsbyen Vindinge, tre km sydøst for Roskilde. 

Stenlægningerne viste sig at dække over grave fra sen yngre romersk 

jernalder og overgangen til ældre germansk jernalder – en periode, der hidtil havde været 

svagt repræsenteret på Sjælland. I årene 1972 til 1976 udgravede Nationalmuseet med 

afdøde museumsinspektør Thorkild Ramskou som udgravningsleder et ca. 600 m² stort 

område med i alt 36 jordfæstegrave samt et par brandgrave.  

I slutningen af 1970’erne fik Roskilde Museum professionel arkæologisk 

bemanding, og videreførte Nationalmuseets interesse for området. I 1983 og 1987-88 fik 

museet således lejlighed til at fortsætte undersøgelserne i områderne beliggende nordøst og 

syd for den tidligere udgravede del af gravpladsen. 1400 m² afdækkedes og yderligere 46 

jordfæstegrave samt et mindre antal brandgrave kunne føjes til.  



I 2004 foranledigede boligbyggeri, at et ca. 1500 m2 stort område af den centrale del af 

gravpladsen nu kunne undersøges. Omkring 23 jordfæstegrave og 1-2 brandgrave blev 

udgravet i den anledning, således at det totale antal grave for gravpladsen på dette 

tidspunkt kom op på godt 120 grave.1 

Igen i 2012 og 2013 blev der, på grund af byggemodning (”Stålmosen” etape 

1-2), foretaget nye undersøgelser i området, herunder af gravpladsen. Umiddelbart syd for 

den delvist undersøgte gravplads blev udgravet spor efter bebyggelse og andre aktiviteter 

fra yngre romersk jernalder samt vikingetid.2 Den i det følgende beskrevne udgravning 

berører gravpladsens vestlige del, og de i alt ca. 1975 m2, som den omfattede, blev 

afrømmet på baggrund af en prøvegravning foretaget af museet i maj 2013. 

 

Landskab og bevaring 

Det generelt jævne til småkuperede landskab omkring Vindinge er beliggende 50-60 m o.h. 

Undersøgelsesområdet var præget af en markant bakke på ca. 58 m o.h. med et kraftigt fald 

mod nord og noget jævnere fald mod vest. Undergrunden bestod mest af fint sand. 

Størstedelen af området var præget af stød efter en ca. 30 år gammel 

granplantage, som netop var fældet. Rødderne fra plantagen skulle vise at skabe en del 

problemer i tidsmæssig såvel som bevaringsmæssig henseende. Stødene var blevet taget 

forsigtigt op med gravemaskine før afrømning, hvilket ikke i sig selv voldte 

bevaringsmæssige problemer for de arkæologiske spor i undergrunden. Imidlertid viste sig 

ved den efterfølgende afrømning et tæppe af afrevne smårødder ud over udgravningsfeltet. 

Disse vekslede i størrelse fra rodtråde til rødder på 3-4 cm tykkelse. I sagens natur havde 

disse rødder foretrukket den næringsrige muld i de menneskeskabte nedgravninger, frem 

for den magre, sandede undergrund. Dermed gav rødderne to problemer. Værst var den 

bevaringsmæssige indvirkning, hvor rødder i mange tilfælde var groet igennem hele lerkar 

og huller i perler, hvilket dels var ødelæggende, dels besværliggjorde en sikker optagning af 

genstande i præparat. Dernæst langsommeliggjorde rødderne udgravningsarbejdet 

betydeligt, da der konstant måtte ”studses” med beskærersaks. Røddernes ødelæggelser af 

de arkæologiske levn fremstår med uhyggelig kontrast, når 2013-udgravningen 

sammenlignes med undersøgelsen i 2004 umiddelbart mod øst, på et område af 

gravpladsen, hvor der ikke var plantet skov, og hvor bevaringstilstanden derfor var markant 

bedre.3 

 

                                                 
1
 Høj 2005 og 2011. 

2
 Vestergaard 2014. 

3
 Se Høj 2005. 



Udgravningsfeltet. Rød er nyfundne grave; blå er tidligere udgravede grave; sort er grøfter; gul er bygningen; grå er nyere tids 

anlæg, herunder Tunestillingen, der tegner sig som en savtakket grøft i vest. Tegning Roskilde Museum. 

 

Undersøgelsens resultater 

Det 1975 m2 store udgravningsfelt dækkede flere små udgravningsfelter fra tidligere 

kampagner samt uudgravede arealer mellem disse felter. På feltet blev registreret 53 

mørkfarvede nedgravninger af arkæologisk interesse, dertil kom sporene efter de tidligere 

udgravede grave. Efter udgravningen var status, at 17 nedgravninger var grave eller 

gravlignende anlæg. I tilknytning til gravene fandtes flere forløb af grøfter. Desuden fandtes 



flere stolpehuller, hvoraf fire må formodes at være sporene efter en lille bygning. Sidst, men 

ikke mindst, var en del af udgravningsfeltet præget af resterne af et langt mere moderne 

anlæg, nemlig skyttegraven ved ”Lillevangbatteri” i Tunestillingen, der blev opført i årene 

1915-18 som en fremskudt del af Københavns landbefæstning.4 

 

To lerkar under udgravning i grav ASY. Foto Sofie Jørgensen/Roskilde Museum. 

 

Gravene 

Hvad er et gravsted? Dette spørgsmål må indledningsvis drøftes. For nutidens mennesker 

ligger svaret vel lige for: det er et sted, hvor man har efterladt en eller flere afdøde personer, 

gravet ned i ubrændt eller brændt tilstand. I begge tilfælde er resultatet knoglerester i 

jorden. I arkæologien er svaret dog ikke så ligetil. Først og fremmest er sporene i en grav 

nedbrudte af opholdet i jorden. Er jorden sandet som ved Stålmosegård, er knoglerne til 

tider helt væk, og så kan det være nedgravningens form og eventuelle gravgaver, som alene 

afgør, at der er tale om en grav. Dernæst spiller gravskikken ind. Man kan ikke tage for givet, 

at der i en grav altid har været et helt individ, da grave, hvor der oprindeligt kun er lagt dele 

af en afdød ned, eller slet ingen findes – et såkaldt kenotaf – også kendes.5 

 

                                                 
4
 Jf. Becker-Larsen 1986, 127 f. 

5
 Fx Henriksen 2009, 74 f., 116 f. 



I de undersøgte grave var sporene efter de døde som hovedregel ikke bevaret, og alle 

indikatorer måtte tages i brug for at få den bedst mulige dokumentation af sikre såvel som 

mulige grave. Efterfølgende blev formuleret nogle grundlæggende kriterier til kvalitativt at 

kunne graduere gravene. Kriterierne udgøres af elementer som form, indhold og 

beliggenhed. Gradueringen går fra A til D, hvor A er den mest sikre grav, mens D er den 

mindst sikre, jf. nedenstående. Gradueringen kan ses skematisk i skemaet nedenfor. 

 

Graduering 

A. Spor efter gravlagt (skeletspor). 

B. Fyldskiftets form (aflangt, rektangulært, ovalt). 

C. Inventar (gravkeramik, perler – in situ eller i fyld). 

D. Anlæggets beliggenhed (i f.t. anlæg af type A, B eller C). 

 

Anlæg Lerkar Perler Kam Fibel Fossil Brændt 

knogle 

Flint i 

fyld 

Gravkeramik 

i fyld 

Bopladskeramik 

i fyld 

Genopgrav-

ning 

Grad. 

ARO 1          CD 

ARP  1       X  CD 

ARW 1     X     CD 

ASC 1  1  1  X    BC 

ASE 1      X X X  CD 

ASF           BD 

ASG         X  D 

ASH 1 1   1  X  X  CD 

ASQ           D 

ASR 2    2  X X X X BCD 

AST      X     D 

ASU 2 42   3 X X X X X BCD 

ASY 3 29 1 X 2  X X X X BCD 

ATA        X   BD 

ATE 1 110   1  X X   ABCD 

ATK         X  D 

ATL     1  X X X X BCD 

 

Den brede indfaldsvinkel medfører, at 17 anlæg kunne udpeges som grave. Det var anlæg af 

vekslende karakter. Nogle var små huller blot med en perle eller et lerkar, mens andre var 

store og dybe gravlignende nedgravninger, hvori der kunne være flere lerkar, benkamme og 

rester af perlekæder med rav- og glasperler. I et enkelt tilfælde fandtes metaldele, der kan 



stamme fra et dragtspænde, en fibel. Der var ikke spor efter brandgrave, som i begrænset 

antal er fundet ved de tidligere udgravninger. 

 Den sandede undergrund medfører dårlige bevaringsforhold for organiske 

materialer, hvorfor der ikke var entydige spor efter hverken kistetræ eller skeletter. Det 

besværliggør en nærmere karakteristik af gravene, og en sikker afgørelse af de gravlagtes 

køn og alder er så at sige umulig. 

På baggrund af udformningen af de forskellige genstande, der var bevaret i 

gravene – især lerkar og perler – står det klart, at de skal dateres til sen yngre romersk 

jernalder (300-tallet e.v.t.), hvilket således stemmer fint overens med resultaterne fra 

tidligere udgravninger. 

 Et særligt fænomen, der blev iagttaget ved flere grave, var at de 

tilsyneladende havde været gravet op efterfølgende. Det kunne dels ses ved at jorden i 

gravene var omrodet, dels ved at gravgaverne kunne være delvist fragmenterede og 

placerede tilfældigt i graven. Sådanne forstyrrelser kan delvist forklares som noget, der 

indtræffer når gravens tomrum – kisten – ad åre kollapser og eksempelvis knuser et lerkar, 

men i de pågældende tilfælde måtte sporene tolkes som en nedgravning fra overfladen. 

Dette kendes da også fra andre grave, og betegnes ind imellem som ”plyndringshuller”. Det 

er dog langtfra sikkert, at der er tale om ren berigelseskriminalitet med fine gravgaver som 

mål, lige så vel kan det være sporene efter ritualer, som fandt sted efter jordfæstelsen. 

 

Perlekæde i grav ATE før optagning. Foto Marion Ree/Roskilde Museum. 

 

Grøfterne 

Et særligt kendetegn ved Stålmosegårdgravpladsen er tilstedeværelsen af grøftsystemer. 

Grøfterne er fundet både ved tidligere udgravninger og 2013-udgravningen, og kan 

indeholde rester af brandgrave såvel som lerkarskår fra både grave og boplads. Deres 

præcise betydning er uklar, men det synes klart, at de hører til gravpladsen og muligvis 

markerer en opdeling af denne. 



En bygning? 

Centralt på udgravningsfeltet fandtes flere stolpehuller. Fire af disse indgår i en samlet 

konstruktion med en rektangulær grundplan på 2x3,7 m. Der er ingen sikre spor til at fastslå 

alderen, men jordfylden i hullerne var overvejende af samme art som i de nærliggende 

grave, hvorfor en samtidighed med gravpladsen absolut ikke kan udelukkes. Det kan være 

sporene efter en lille bygning eller muligvis stolpestativet fra et ligbål.6 Det sidste burde dog 

aflejre nogle brandspor i hullerne, hvori der kun kunne findes ganske få trækulsnistre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasperle med mønster i grav ASY. Foto Sofie 

Jørgensen/Roskilde Museum. 

 

Udgravningens betydning 

Undersøgelsens hovedformål var at afdække tidligere kampagners små udgravningsfelter og 

de hidtil uundersøgte områder imellem disse. Hermed blev et antal tidligere undersøgte 

grave og gamle feltgrænser afdækket, til hjælp for nøjagtigt stedfæstelse af tidligere 

udgravninger. Der blev afdækket og undersøgt 17 anlæg, der tolkes som grave af varierende 

karakter, men som alle tilhører den tidligere undersøgte gravplads. I gravene var nedsatte 

lerkar (1-3 stk.) den almindeligste gravgave, dernæst rav- og glasperler, hvoraf der fandtes 

en hel perlekæde i én grav. I to grave fandtes benkamme. I flere tilfælde fandtes også 

fossiler i gravene, men kun i et enkelt tilfælde mulige dele af en fibel. Flere grøfter blev også 

undersøgt, og en bred datering til jernalder synes sikker for flere af disse – antageligt er de 

samtidige med gravpladsen. En mindre bygningskonstruktion med to tagbærende sæt blev 

også afdækket, som kan være samtidig med gravpladsen. 

 Med den foreliggende undersøgelse må gravpladsen ved Stålmosegård 

antages at være totaludgravet i store træk. Med sine op mod 130 grave er der tale om 

Sjællands mest omfangsrige gravplads fra 300-tallet, og det samlede materiale udgravet her 

                                                 
6
 Se Henriksen 2009, 78 ff. 



– fra 1971 til 2013 – er netop nu genstand for et stort forskningsprojekt i samarbejde 

mellem Roskilde Museum, Kroppedal Museum og Københavns Universitet. 

 Området ved Vindinge har været i fokus for Roskilde Museum siden 

begyndelsen af 1980’erne, og det lader til at der har været bebyggelse omkring Vindinge 

landsby siden tidsregningens start.7 Bopladser samtidige med gravpladsen er dog først i de 

senere år begyndt at dukke frem. Først ved Vindinge Østergård, hvor der er fundet mindst 

én gård fra perioden, og så netop ved Stålmoseprojektet, hvor der fundet samtidige huse 

umiddelbart syd og nord for gravpladsen.8 Mon ikke det var menneskene i disse boliger, som 

begravede deres afdøde på Stålmosegårdgravpladsen? 

Udgravningsfeltet fra 2013 angivet sammen med samtlige tidligere undersøgte grave ved Stålmosegård gravpladsen. Tegning 

Roskilde Museum (baggrundskort © Kort- & Matrikelstyrelsen). 

 

Administrative data 

Der er tale om en bygherrebetalt undersøgelse i medfør af museumslovens bestemmelser. 

En mindre del af udgravningsfeltet befandt sig uden for entrepriseområdet, men kaldte for 

fuldstændighedens skyld på undersøgelse, hvilket bygherre velvilligt gav lov til. Her fandtes 

graven ATE. Udgifterne afledt af det arkæologiske arbejde, som vedkommer denne del af 

feltet, er afholdt af Roskilde Museum og således holdt ude af det bygherrebetalte budget. 

                                                 
7
 Christensen & Tornbjerg 2009, 54 f. 

8
 Kastholm 2009; Vestergård 2014; ROM 555 Stålmosegård beretning for arkæologisk undersøgelse, etape 2 

(2013).  



Ansvarlig for undersøgelsen var museumsinspektør Ole Thirup Kastholm, som også var daglig 

udgravningsleder i perioden 22/6 – 19/7. I perioden 22/7 – 9/8 var museumsinspektør Julie 

Nielsen ansvarlig for arbejdet. Ved feltarbejdet medvirkede endvidere stud. mag. Anne 

Kirstine Vestergaard (der fungerede som daglig leder i perioden 22/7 – 9/8), stud. mag. Anne 

Sofie Jørgensen, stud. mag. Katrine Ipsen Kjær, stud. mag. Marion Ree og arbejdsmand Niels 

K.W. Nielsen. Opmåling med GPS blev foretaget af museumsinspektør Cille Krause. Anne 

Sofie Jørgensen medvirkede endvidere ved efterfølgende fundvask, digitalisering og 

indtastning. 

 Maskinkraft blev leveret af bygherres entreprenør fa. Steen Hansen, Asnæs 

A/S. Skurmateriel blev dels stillet til rådighed af bygherre, dels leveret af fa. GSV A/S, Ishøj. 

 Sagens administrative og faglige akter findes i Roskilde Museums arkiv under 

j.nr. ROM 555 Stålmosegård. 

 

Flyfoto set fra nordvest. Den lyse oval er gravpladsen, mens de røde prikker angiver bebyggelse fra samme tid. Foto Ole 

Kastholm/Roskilde Museum. 

 

Målesystem 

På udgravningsfeltet blev etableret et traditionelt målesystem i form af et retvinklet 

koordinatsystem, udvinklet v.h.a. pythagoras ud fra en nordsydgående hovedlinje. 

Hovedlinjen var udstukket med landmålerstokke. I linjens sydlige ende fandtes 

koordinatsystemets udgangspunkt 500/1000 (x/y), stigende mod hhv. øst og nord. 



Hovedlinjens endepunkter (500/1000 og 500/1048) blev indmålt med GPS, hvorved 

målesystemet er georefereret i Euref 89 UTM zone 32. Med GPS blev også afsat et fast 

fikspunkt til nivellering. Dette blev markeret i koordinat 497,6/1035,85 med et nedbanket 

jernrør, hvis overkant fandtes i kote 58.17 m DVR90. 

 

 

 

 

 

 

Tværsnit gennem graven ASY. De særligt 

mørke plamager kan være spor efter en 

sekundær nedgravning i graven, men kan også 

være foranlediget af de mange rødder. Foto 

Sofie Jørgensen/Roskilde Museum. 

 

Udgravningsmetode 

Udgravningsfeltet blev afrømmet på baggrund af prøvegravningens resultater sammenholdt 

med tidligere kampagners udgravningsfelter. Afrømningen blev foretaget i to omgange, og 

foregik v.h.a. en bæltegravemaskine forsynet med en 2,2 m rabatskovl. 

 Alle synlige fyldskifter blev indridset med skovl og markeret med 

bambuspinde. Disse fyldskifter omfattede også tidligere udgravede anlæg og gamle 

søgehuller/grøfter. Efterfølgende blev etableret målesystem som beskrevet ovenfor. 

 Udgravningsfeltet blev fladedokumenteret på vandfast millimeterkvadreret 

A3-folie i målestok 1:50. Alle erkendte fyldskifter blev tegnet, og efterfølgende blev tidligere 

udgravede anlæg markeret med rød tape på bambuspinden og uudgravede anlæg med sort 

tape. Uudgravede anlæg fik anlægsbetegnelse med bogstaver, fortløbende fra gamle 

udgravningskampagner, for etape 2’s vedkommende anlæggene ARK-ATQ. 

 De anlæg, som formodedes at være grave, blev afrenset, fotograferet og 

detailtegnet i målestok 1:20, før udgravningen påbegyndtes. Ved udgravningen undersøgtes 

først den sydlige halvdel, hvorefter profilet kunne registreres og den nordlige halvdel 

undersøges. Anlæggene blev udgravet i kunstige 10-cm niveauer, og alt fyldmateriale blev 

soldet i 2 mm sold. Ved nævneværdige ændringer i fyldskifte blev der foretaget fornyet 

detailtegning, hvorpå også in situ-fund kunne indtegnes med kote. På grund af de sandede 

jordbundsforhold blev der ikke arbejdet med balke. Efter afsluttet udgravning af syddel blev 

profilet tegnet i 1:10 samt fotograferet, hvorefter norddelen blev udgravet efter samme 

metode. Hele kar blev midlertidigt stabiliseret for hjemtagelse til udgravning og 



konservering. Stabilisering foregik med gipspræparat eller ved omvikling med gaze/ståltråd, 

alt efter konkrete bevaringsforhold, om end rødder i fyld og undergrund vanskeliggjorde 

præpareringen. En perlekæde i grav ATE kunne ikke hjemtages i præparat på grund af de 

sandede jordbundsforhold, i stedet blev hver enkelt perle in situ-registreret med lodtegning 

på transparent tegnefolie monteret på glasplade i målestok 1:1, og efterfølgende 

nummereret og optaget. 

Fund blev nummereret med x-nr, fortløbende under hver anlægsbetegnelse. 

In situ-fund er nummereret i felten. 

Fotos blev optaget med digitalt spejlreflekskamera i høj jpg/raw-opløsning og 

er nummereret fortløbende under j.nr. 

Nivellementer blev foretaget med lasernivellering opstillet efter et fast 

fikspunkt (se målesystem). Alle aflæsninger er umiddelbart omregnet til absolut kote i DVR 

90. Endvidere blev der foretaget en terrænopmåling med GPS. 

 

 

Lerkar i graven ATE under udgravning. Foto Marion Ree/Roskilde Museum. 

 

Forløb 

Feltarbejdet fandt sted i perioden fra 26. juni til 9. august 2013. Afrømningen af feltet fandt 

sted i to tempi, først den planlagte afrømning i dagene 26.-27. juni, dernæst en udvidelse af 

feltet mod vest d. 15. juli, hvor der var påtruffet en yderligt beliggende grav. 

 



Udgravningen fandt sted i en tør og meget varm periode, hvilket medførte indlysende 

fordele såvel som en række ulemper, blandt sidstnævnte ikke mindst sandflugt, udtørring af 

fyldskifter og krævende fysiske arbejdsbetingelser. 

Lerkar i graven ASC set i lod. De korroderede nitter og nedbrudte rester af en benkam skimtes i overfladen. Foto Anne K. 

Vestergaard/Roskilde Museum. 
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Arbejdssituation fra udgravningen. Den nordlige del af graven ASR tegnes i målestok 1:20 på tegnefolie. Den sydlige del er 

allerede gravet væk. Foto Ole Kastholm/Roskilde Museum. 



Tidstavle. Den pågældende periode er markeret med rødt. 

 


