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Fig. 1. Græse landsby på 4cm-kort. Det undersøgte område ved præstegården er markeret med stjerne (baggrundskort © Kort- & 

Matrikelstyrelsen). 

 

Indledning 

Forud for etableringen af et jordvarmeanlæg samt en nybygning ved Græse Præstegård blev Roskilde 

Museum i 2011 (daværende Museet Færgegården) anmodet af bygherren om at foretage en arkæologisk 

forundersøgelse på de berørte arealer (fig. 1). På arealet, hvor jordvarmeanlægget var tiltænkt at ligge, 

fremkom sammenhængende spor fra middelalderen, hvorfor bygherre valgte at flytte anlægget til et 

markareal umiddelbart øst for præstegården. Her blev foretaget fornyet forundersøgelse, dog med negativt 

resultat. Den projekterede nybygning skulle lægges, hvor præstegården i følge ældre kortmateriale havde 

haft sin østlige længe (fig. 4). Her blev i forundersøgelsen påtruffet rester af gulvlag samt 

fundamentsrester, hvorfor arealet blev indstillet til egentlig arkæologisk udgravning. 

Udgravningen afdækkede resterne af tre kampestensfundament oven i hinanden. De udgør antageligt tre 

faser af den samme bygning. Den ældste fase er antageligt fra 1500-tallets slutning mens den yngste fase er 

fra 1800-tallet, og nedrevet i midten af 1900-tallet. Til den yngste del hørte en velbevaret kælder af 

tilhuggede granitkvadre (fig. 6). 

 

Udgravningens resultater 

På det nogenlunde rektangulære N-S-vendte 192 m2 store udgravningsfelt kunne iagttages flere strukturer 

af sten, som tydeligvis var rester af fundamenter (fig. 2). I alt kunne erkendes resterne fra tre forskellige 

bygninger (K1-K3), beliggende nogenlunde på det samme sted, nemlig i feltets nordlige halvdel. Endvidere 

kunne iagttages enkelte fyldskifter og stenlægninger, herunder A10, som viste sig at være en stenkælder i 



den yngste bygning, samt A11 og A12, der var stenlægninger i tilknytning til hhv. K2 og K1. De to sidste 

fyldskifter var recente nedgravninger (A13, A14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Udgravningsplanen. Rød er den ældste fase, grøn den mellemste og blå den yngste. Gul markerer moderne nedgravninger. 



Bygningen fra 1500-tallet 

Af denne bygning, som udgør den ældste erkendte fase (fase I – rød), var dele af fundamentet til 

vestvæggen samt nordgavlen bevaret. Vestvæggen kunne spores, med afbrud, i en længde på 10,3 m fra 

det bevarede nordvesthjørne. Formentlig har den fortsat, men da terrænet falder noget mod syd, nok 

gravet bort ved senere aktivitet. Umiddelbart vest for vestfundamentet fandtes i samme niveau en 

stenlægning (A12), der kunne blotlægges i ca. 1,5 m bredde, men hvis fulde udstrækning ikke kendes. 

Denne befinder sig udenfor bygningen og er antageligt en del til et indgangsparti. Nordgavlens fundament 

kunne følges 4,3 m mod øst med udgangspunkt i det bevarede nordvesthjørne. Det var ikke muligt at 

afklare, hvorvidt dette angiver den fulde bredde på K1. Østvæggen må antages at være bortgravet. 

 

Bygningen fra 16/1700-tallet 

Af denne bygning, som udgør den mellemste erkendte fase (fase II – grøn), var dele af fundamentet til 

østvæggen samt nordgavlen bevaret, muligvis kan også sydgavlen ses med enkelte sten. Dele af 

vestvæggen kan være bevaret under den eksisterende gårdsplads. Østvæggen var bevaret, med afbrud, i en 

længde på 17,4 m. Nordgavlen var bevaret i en længde på 5,0 m, umiddelbart indenfor denne blev en 

stenlægning på 2,25 m bredde delvist afdækket i samme niveau (A11). 

 

Den yngste bygning fra 1800-tallet 

Af denne bygning, som udgør den yngste erkendte fase (fase III – blå), var dele af fundamentet til 

vestvæggen, en tværvæg, en del af nordgavlen, en mulig ansats til sydgavlen samt en stenbygget kælder 

bevaret. Store dele af fundamentet har været genanvendt og delvist udvidet som syld til nyere 

murstensvægge, nedrevet umiddelbart før udgravningen. Vestvæggen var, med recente afbrud, bevaret i 

sin fulde længde på 17,5 m. Nordgavlen var bevaret med en ansats på 2,0 m, sydgavlen med blot 0,85 m. 

Fundamentet til tværvæggen i bygningens nordlige del havde været genanvendt, og det synes, at den er 

forlænget i denne forbindelse med tre meget stor syldsten, som altså ikke er en del af det oprindelige 

fundament. Såfremt denne antagelse er korrekt, har bygningen haft en bredde på 7,65 m. Bygningens 

østvæg lod sig ikke spore, heller ikke ved eftersøgning med jordspyd. Ved vestvæggen fandtes en kælder 

opbygget af store sten, fladehugget på indersiden, herpå rester af kalkmørtel (fig. 5). Grundplanet var 

næsten kvadratisk med 2,7 m længde og 2,5 m bredde. Dybden var 1,2 m. Gulvet bestod af et cementlag, 

hvilket må være en modernisering. Det var ikke muligt at brække dette lag op. 

 

Fund 

I fyldmaterialet omkring de tre fundamenter samt i kælderen fremkom en række fund. Det var ikke muligt 

at tilknytte disse til hver enkelt fase, derimod varierer dateringerne på fundmaterialet i høj grad, og der må 

være tale om et omrodet kultur/nedrivningslag. Det ældste sikre fund er et sideskår fra en ølkande/-krus 

fra slutningen af 1500-tallet, hvorpå kan ses en del af en inskription "Iohannes" (fig. 3). 



Fig. 3. Skår fra ølkrus eller –kande, dateret til slutningen af 1500-tallet. 

Udgravningens ældste fund (foto Ole Kastholm/Roskilde Museum) 

 

Konklusion 

Fundamentrester fra tre bygninger beliggende på 

nogenlunde samme sted blev påvist ved 

udgravningen. Fundamenterne bestod af 

syldstensrækker, visse steder med tilhørende 

stenlægninger, hvis relative kronologi med sikkerhed 

kunne afgøres. Den yngste fase blev revet ned så sent 

som midten af 1900-tallet og er opført i starten af 

1800-tallet. Den ældste fase er sandsynligvis 

sammenfaldende med de ældste fund i det omrodede 

lag, der overlejrede bygningsresterne, nemlig fra 

slutningen af 1500-tallet. Således kan vi hermed følge 

præstegården tilbage til renæssancens begyndelse. 

Det er sandsynligt, at eventuelle middelalderlige faser skal findes andetsteds, nemlig i præstegårdens have 

mod vest og nordvest, hvor spor efter middelalderbebyggelse er påvist i prøvegravningen. 

Udgravningen viste, at eventuelle fundamentrester mod øst og syd antageligt er ødelagt ved nyere tids 

gravearbejder. Det drejer sig om østvæggene og sydgavlene til K1 og K3. Derimod kan der ligge bevarede 

dele under selve gårdspladsen, mod vest, som naturligvis bør registreres ved anlægsarbejder hér. Det 

drejer sig om vestvæggen til K2. De erkendte bygninger strækker sig ikke længere mod nord, men det kan 

ikke udelukkes, at der kan påtræffes andre jordfaste fortidsminder i dette område. 

 

Administrative data 

Den arkæologiske undersøgelse blev rekvireret og betalt af bygherre, Græse menighedsråd, i henhold til 

museumslovens § 27 stk. 4. Et af museet udarbejdet maksimumbudget på kr. 112.135,00 var forinden 

blevet godkendt af Kulturstyrelsen i skrivelse af d. 14/10 2011. Det blev fremsendt til bygherre d. 7/11 2011 

og godkendt af denne i skrivelse 9/11 2011. Ansvarlig for undersøgelsen var Roskilde Museum 

v/museumsinspektør Palle Ø. Sørensen. Daglig leder og beretningsansvarlig var arkæolog Ole Thirup 

Kastholm assisteret af arkæolog Bo Jensen. Opmåling med GPS blev foretaget af Palle Ø. Sørensen. 

Sagens museumsfaglige og administrative akter opbevares på Roskilde Museum under j.nr. "MFG 481 

Græse Præstegård". 

 

Landskabet 

Græse er en agrar landsby beliggende i et jævnt terræn o. 15-20 m o.h., dog præget af den markante 

Skovbakke på o. 48 m o.h. mod syd. Godt to km mod vest ligger Roskilde Fjord og Græse ås munding. 



Græse kirke og præstegård befinder sig nogenlunde centralt i landsbyen, umiddelbart nord for Græse 

Bygade. Præstegårdshaven er mod vest, nord og øst omgivet af marker. 

Det konkrete undersøgelsesområde fandtes øst for præstegården, hvor der indtil engang i første halvdel 

havde stået en bygning - præstegårdens østlige længe. Området havde indtil for ganske nylig været 

afgrænset mod vest, indtil selve gårdspladsen, af en murstensmur, hvor nu kun fundamentet stod tilbage. 

Der havde også stået store træer, fjernet umiddelbart før udgravningen. 

Muldlaget var præget af gentagne opfyldninger og nedrivningsaffald og havde en betydelig dybde på 75-80 

cm. Undergrunden bestod dels af gulbrunt ler, dels af mere gråligt ler med jernudfældninger, som kunne 

antyde, at der engang har været et lille vådområde på stedet. 

Fig. 4. Præstegården på Højt Maale-

bordsblad fra 1800-tallets sidste halvdel. 

Østlængen er markeret med rød 

(baggrundskort © Kort- & 

Matrikelstyrelsen). 

 

 

 

Målesystem 

På udgravningsfeltet blev 

etableret et traditionelt 

målesystem omkring en 

nordsydgående hovedlinje. 

Hovedlinjen blev videreført fra 

prøvegravningens målesystem, 

som stadig var markeret. 

Hovedlinjen blev indmålt med 

GPS, og målesystemet er herved 

horisontalt georeferet i Euref 89 

UTM zone 32 og vertikalt i 

DVR90. Nivellementer blev 

foretaget med GPS og overført i 

DVR90 til udgravningsplanerne.  

Øvrige data 

Feltarbejdet fandt sted i perioden fra 12. til 17. april 2012. Under det meste af forløbet var vejret gunstigt 

for arkæologisk arbejde. Maskinafrømning på pladsen havde fundet sted i forbindelse med 

prøvegravningen, og feltet stod således åbent fra begyndelsen. Undervejs anvendtes en 1,5 t minigraver, 

stillet til rådighed af bygherres entreprenør, til yderligere afrømning. Efter aftale med entreprenøren blev 

udgravningsfeltet efterladt utildækket. 



 

Fig. 5. Nordvæggen i stenkælderen fra den yngste fase (foto Ole Kastholm/Roskilde Museum). 

 

Udgravningsmetode 

Da udgravningsfeltet henlå som mere eller mindre afrømmet, bestod det indledende arbejde i afrensning. 

Herefter erkendte fundamentforløb forfulgt og afdækket, dels ved håndkraft, dels med minigraver. 

Stenrækkers mulige udbredelse blev efterprøvet med jordspyd udenfor feltet. På grundlag af det udlagte 

målesystem blev feltet fladetegnet på vandfast folie i målestok 1:50. Ved oprensning mellem 

fundamentstenene fremkom enkelte fund, som blev hjemtaget. De er registreret under fortløbende x-nr. 

Erkendte fyldskifter og stenlægninger blev nummereret med fortløbende A-nr. Fundamentstenene blev 

imidlertid ikke selvstændigt nummereret, men i stedet anset som sammenhængende konstruktioner, som 

blev nummereret med K-nr. Til afklaring af konstruktionernes indbyrdes stratigrafi blev registreret tre 

profilsnit. Alle sten over bagatelstørrelse blev nivelleret med GPS. Fotos blev optaget med digitalt 

spejlreflekskamera og opbevares i højopløst TIFF-format. 

 

 

Ole Thirup Kastholm 

Roskilde Museum, den 2. oktober 2012 


