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Museets virke er en konstant vekselvirkning mellem den nye viden  
og mødet med omverdenen. Som kulturhistorisk museum er vi sat 
i verden for at genere viden og indsigt, sikre og bevare både den 
fysiske og den immaterielle del af vores kulturarv, og samtidig sikre,  
at den bringes i spil med omverdenen og mødet med borgerne. 
Kulturarven skal gøres vedkommende og relevant. Omverdenens  
behov, reference og udvikling er derfor et afgørende parameter 
for både hvordan og hvad vi undersøger og indsamler, men også 
hvordan vi formidler det og til hvem.

Årbogen 2018 er en alsidig indføring i denne vekselvirkning. Når 
forvaltningernes byggesager lander på museumsinspektørens 
skrivebord giver det ofte anledning til undersøgelser af det, der er  
på vej væk, og det liv der har været. Det gælder både for arkæo- 
logiske undersøgelser, som er foranlediget af store byggeprojekter  
eller dokumentationsprojekter, når bybilledet forandres og en den  
fysiske del af historien nedrives for at skabe plads til boliger, virk-
somheder eller infrastruktur. Således kan man i årbogen komme tæt  
på jernalderens beboere i Vindinge, som dukkede op fra mulden 
inden området skulle fyldes med nye parcelhuset. Man kan også 
træde ned i middelalderens kældre I Tollerup, som var et resultat 
af anlæggelsen af en ny idrætsby i Frederikssund. Begge dele 
spektakulære fund, som i hhv. 2017 og 2018 kom med på Slots- 
og Kulturstyrelsens top 10 over årets arkæologiske fund.

I en lidt mindre skala, men ikke mindre vedkommende, er de to 
billedreportager fra noget af den byforandring, som skete i Ros- 
kilde i 2018. Bl.a. af byens gamle Andelsslagteri, som har været  
lukket i en årrække, og nu blev revet ned for at give plads til nye 
muligheder. Dermed forsvandt de fysiske levn af både en væsent- 
lig arbejdsplads i byen, men også et vidnesbyrd om den danske 
andelsbevægelse. Også byens gamle biografbygning, KINO, er 
under forandring.  

R e d a k t ø r e n s
    f o r o r d

Efter undersøgelserne følger samlingerne. Museet rummer knapt 200.000 
genstande fra de ældste tider til i dag. Fra den lokale historie til de nati-
onale strømninger. I de seneste år har samlingsvaretagelsen fyldt en del 
i manges bevidsthed og planlægning. Store samlinger skal gennemgås og 
trimmes for fortidens synder, hvor genstande og historier mindre kritisk 
blev samlet ind. Samtidig skal nyere samlinger gennemgås og deres fulde  
historie nedskrives og analyseres. Blandt de samlinger, der blev taget hånd  
om i 2018, var bl.a. samlingen af genstande i tilknytning til dansk punk- 
historie, samt en række samlinger, som indgår i den oprindelige ”Frederiks- 
sund-samling”.

Samfundet forandrer sig og museet skal som noget naturligt også under- 
søge og reflektere over denne forandring. En fysisk manifestation af denne  
forandring var opførelsen af en ny moske i Roskilde. Historien bag og 
omkring dette – måske særligt i en Domkirkeby – markante bygningsværk,  
foldes ud i årbogens store artikel ”Moske i en Domkirkeby”. Men også 
samfundets befolkningssammensætning er en dynamisk størrelsen og 
som noget naturligt bidrager museets med dialog med nye borgere, som  
har et andet kulturelt afsæt. I de seneste år har museets i samarbejde 
med bl.a. Røde Kors gennemført en række integrations-arrangementer,  
som en af de studerende, som museet løbende har tilknyttet, har behand- 
let i sit universitetsspeciale.

Den konstante vekselvirkning mellem fortid og nutid, mellem modtager 
og afsender, definerer museets rolle og virke, og ROMU 2018 giver et 
indblik i den alsidighed og relevans, som museerne i dag står for. 

God læselyst!

Vicedirektør Iben Bækkelund Jagd, redaktør
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De små flyvemaskiner stråler i klare farver: rødt, grønt og himmel- 
blåt. Som de står der med vingerne bredt ud og snuden i vejret, 
ser de ud til at kunne lette, hvad øjeblik det skulle være og tage 
turen ud over magasinets reoler og paller. Det er imidlertid ikke 
kun de glade farver, som får de små maskiner til at skille sig ud  
fra mælkejunger og markriver. Et nærmere eftersyn afslører, at de  
røde stjerner, som flyvemaskinerne er dekoreret med, ikke bare er  
pynt. Sammen med et omhyggeligt malet CCCP er stjernerne 
symbol på ophavsmandens hjemsted, Sovjetunionen. De små 
flyvemaskiner er lavet af russiske Røde Kors-flygtninge, som blev 
interneret i Jægersprislejren umiddelbart efter 2. Verdenskrig. 
For at skaffe sig lidt ekstra midler til dagen og vejen fremstillede 
flygtningene legetøj og husflid, som blev solgt eller byttet med 
de lokale for æg, cigaretter og andre fornødenheder. 

Det muntre udtryk til trods bærer de små flyvemaskiner på en 
alvorlig historie om krig og flugt. Det er imidlertid også historien  
om en dansk sommer, hvor et lokalsamfund modtog 1.700 vild-
fremmede mennesker med åbne arme, ja, somme tider helt ind i 
deres hjem. Det er en historie, som er ved at gå i glemmebogen, 
men som er værd at mindes i en tid, hvor flygtninge og flygtninge- 
lejre atter er på alles læber. 

R u s s i s k e  f l y g t n i n g e 
  i  J æ g e r s p r i s 1
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Flyvemaskinen er dekoreret med røde stjerner og CCCP, den russiske forkortelse for Sovjet-
unionen. 

KRIG OG FLUGT I EUROPA
For at forstå de russiske flygtninges historie er vi nødt til at se på bag- 
grunden for det flygtningekaos, som Europa blev kastet ud i ved afslut-
ningen på 2. Verdenskrig. I 1939 underskrev Tyskland og Sovjetunionen 
en ikkeangrebspagt, hvori parterne forpligtede sig til neutralitet i tilfælde  
af krig med tredjelande. Tyskland angreb næsten omgående Polen, mens  
Sovjetunionen besatte Estland, Letland, Litauen og dele af det polske 
territorium. Den 22. juni 1941 angreb Tyskland imidlertid Sovjetunionen 
med det formål at kolonisere de europæiske dele af Sovjetunionen.  
Et led i planen var en etnisk udrensning af dele af den slaviske befolkning 
samt en total udryddelse af jøderne. De, som ikke blev myrdet eller sendt 
i udryddelseslejre, blev sendt i tvangsarbejde i Tyskland. Ved krigsafslut-
ningen frygtede mange af disse tvangsdeporterede forfølgelse fra sovje- 
tisk side, og det med rette. Sovjetunionen betragtede nemlig borgere, 
som havde været i for tæt kontakt med fjenden, som landsforrædere, og 
de blev enten henrettet eller sendt i arbejdslejre. Mange valgte derfor at 
tage flugten til Danmark. 

Sammen med 270.000 overvejende tyske flygtninge nåede russerne 
Danmark i vinter- og forårsmånederne i 1945. Sammen med de øvrige 
ikke-tyske flygtninge blev russerne i første omgang samlet i lejre, afhæn- 
gigt af deres opholdssted ved kapitulationen. I løbet af maj og juni måned 
begyndte Dansk Røde Kors imidlertid at samle flygtningene i lejre efter  
deres nationalitet, bl.a. for at undgå uoverensstemmelser mellem nationa- 
liteterne. Således blev i alt 1.700 russere sendt til Jægersprislejren.  
Gruppen bestod overvejende af mænd, men der var også kvinder og børn 
imellem dem. Især kvinderne efterlod et stærkt indtryk hos den lokale 
kioskejer i Jægerspris, som husker, at salget til de russiske kvinder var så 
stort, at der måtte tages nye varer hjem hver dag. Kvinderne købte især 
postkort med lokale motiver, skriveredskaber og toiletsager2. 

LIVET I LEJREN
For den danske stat var det en udfordring at skabe nogenlunde tålelige 
forhold for de tusinder af flygtninge. Holdningen fra de danske myndig- 
heders side var, at opholdet skulle være tåleligt, men heller ikke mere. Som  
udgangspunkt ønskede man ikke, at flygtningene skulle slå sig permanent  
ned i landet. I Flygtningeadministrationens rapport, Flygtninge i Danmark  
1945-1949, kan man læse om bestræbelserne på at skaffe husly, senge, 
madrasser, tæpper, tøj og andre fornødenheder til de mange mennesker. 
De russiske flygtninge var kommet til Danmark i det tøj, de gik og stod i,  
og derfor blev der indkøbt 1.200 habitter og 800 par sko. I forhold til de  
tyske flygtninge havde russerne status af ”ikke-tyske flygtninge” eller  

”allierede-flygtninge” og dermed bedre vilkår. Blandt andet blev deres kost- 
rationer fastsat til 2.500 – 3.000 kalorier pr. dag, svarende til den danske 
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befolknings. Til sammenligning blev de tyske flygtninges kostrationer i 
første omgang sat til maksimalt 1.800 kalorier pr. dag. Dette blev dog 
efterhånden sat op til 2.500 kalorier pr. dag. 

Lejren blev drevet af det faste personale, som sørgede for at lave mad, 
gøre rent og tage sig af vedligeholdelsen. Flygtningene blev inddraget 
i et vist omfang og gik bl.a. til hånde med madlavning og servering. Der  
findes ikke mange beretninger om livet inde i lejren, men en fortæller 
noterede sig dog, at det så ud, som om at der ”et par gange om dagen 
syntes at have været en pause […]. Så vrimlede de ud i store flokke og 
gik ture, idet de underholdt sig med hinanden og ofte sang”. Det kunne 
med andre ord tyde på, at der har været en form for daglig plan eller 
orden, som man fulgte. 

I modsætning til lejrene for tyske flygtninge, der blev betragtet som ikke- 
allierede og derfor ikke måtte omgås med den danske befolkning, var  
Jægersprislejren en åben lejr, hvor flygtningene måtte komme og gå, som  
de ville. Dette var en voldsom torn i øjet på de sovjetiske myndigheder, 
der ikke var interesseret i, at deres borgere skulle have kontakt med det 
vestlige danske samfund. Flere gange rettede den russiske militærmission 
i Danmark således henvendelse til de danske myndigheder og bad om,  
at lejren blev lukket af og flygtningene holdt inde. Den danske stat afviste 
på det bestemteste dette krav, med henvisning til at der var tale om alli- 
erede-flygtninge, som ikke skulle holdes adskilt fra den danske befolkning.  
De russiske flygtninge kunne med andre ord komme og gå, som de ville. 

HUSFLID
De russiske flygtninge i Jægersprislejren modtog lommepenge, men de 
fleste supplerede lommepengene ved at lave forskelligt husflid, som de 
enten solgte eller byttede væk. Især de små flyvemaskiner var populære 
og gik som varmt brød hos lokalbefolkningen. Når man står med en af de 
flotte maskiner i hånden med kørehjul på landingsstellet og propeller, som 
kan dreje, kan man udmærket forstå den lille dreng eller lille pige, som i en  
rationeringstid har drømt om at eje sådan en flot flyver! Russerne lavede 
også andet legetøj, bl.a. ”volgahøns”, en plade forsynet med håndtag, 
hvorpå der står fire høns og pikker, når man svinger pladen rundt. I mu-
seets samling er der også en fin hestevogn med forspand og sågar en 
tank i strålende blå og røde farver med stafferinger i sølv. 

Det flotte husflidsarbejde blev lavet af alskens genbrugsmaterialer, som 
flygtningene fandt rundtomkring eller byttede sig til. Produktions-iveren 
gik dog også ud over lejrens inventar, hvor mangt et skab eller kommode  
måtte lægge bagbeklædning til f.eks. vingerne på en flyvemaskine. Også 
stole- og bordben kunne bruges til at fremstille ting og sager. Fra andre 

Kampvognen er lavet af russiske flygtninge i Jægersprislejren. Ligesom flyvemaskinerne 
tager den udgangspunkt i virkelige genstande fra den nys overståede krig. Har det mon været 
en måde at bearbejde erfaringer fra slagmarken på?
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steder kendes beretninger om, at russiske lejrindsatte også forsålede sko, 
flikkede spande og lavede andre reparationsarbejder. Der har imidlertid 
ikke kunnet findes beretninger om, at russerne i Jægerspris gav sig af 
med den type husflid.

HÅRVAND, PARFUME OG KOGESPRIT
Russernes husflidsarbejder blev betalt med penge eller med naturalier. Æg 
og cigaretter var gangbar valuta, som følgende lille historie fra museets 
arkiver vidner om: 

”Giver [af en flyvemaskine] var dengang 9 år og boede på Bakkegårdsvej 
i Jægerspris. Han havde selv tilhandlet sig flyveren for 10 æg, 5 kr. og 20 
cigaretter. Æggene havde han tigget fra farmoderen og cigaretterne fra 
et andet familiemedlem. Pengene havde han selv.” 

Historien slutter på følgende måde: ”Mange af givers kammerater var 
imponeret over den store flotte maskine”. 

Foruden penge, æg og cigaretter var barbersprit, hårvand og kogesprit 
populære betalingsmidler. Det blev efter sigende brugt til at fyre op 
under nogle gevaldige branderter. En jægersprisborger fortæller følgende  
historie om nogle russiske flygtninges besøg hos hans svigerforældre: 

”De medbragte selv kogesprit, som de blandede i snapsen. Forholdet var 
halvt af hvert. Spritten købte de selv for de penge, de havde. Formentlig 
lommepenge, som de fik, eller midler, de havde skaffet sig ved at sælge 
husflidsarbejde”. 

En anden meddeler fortæller om, hvordan han en dag blev bedt om at  
hjælpe en af Røde Kors’ medarbejdere med at løfte en døddrukken russer  
op af en vandpyt, som han var faldet i: 

”Ved siden af ham lå en spritflaske, som der stadig var noget i. De stillede 
nu denne flaske på jorden ved siden af for at hjælpe russeren. Inden de 
fik vendt sig om, var den imidlertid blevet stjålet af en anden russer, der 
tilfældigvis kom forbi”. 

Drikkeriet blev efterhånden så omfattende, at politiet i Frederikssund 
udsendte en tryksag, hvori man advarede de handlende mod at sælge 
parfumevand, hårsprit og anden sprit til russerne af hensyn til flygtnin-
genes sundhed og forholdet mellem lejren og lokalbefolkningen. 

LEJREN OG LOKALBEFOLKNINGEN
Hvad sker der i et lille lokalsamfund, når der pludselig strømmer 1.700 
personer til, som har behov for tag over hovedet, mad, tøj og alt muligt 
andet? Efter krigen var Danmark i en mangelsituation, og alle – høj som 
lav – var tvunget til at få en hverdag til at hænge sammen på rationerings- 
mærker. Det afskrækkede imidlertid ikke det lille samfund i det nordlige  
Hornsherred fra at tage imod de fremmede med åbne arme. Der er flere 
beretninger om danske familier, som tog russere til sig som venner af huset. 

Man inviterede på søndagsbesøg med middag og kaffe for at give flygt-
ningene et pusterum fra lejrlivet. At russerne satte pris på denne gæst-
frihed, vidner følgende beretning om: 

”De russiske flygtninge i Jægersprislejren fik vi kendskab til gennem Jørgens  
venner i Jægerspris […]. Jørgen ville gøre noget godt for disse flygtninge,  
og han tog dem derfor med hjem til kaffe hos min mor og far, og det syntes  
de tilsyneladende godt om. Husker en ung mand, Igor, fra Ukraine, der 
omfavnede min mor og sagde, at hun mindede ham om hans mor”. 

I museets arkiver findes en del billeder fra sådanne sammenkomster, lige- 
som der er fotos af russere med dedikationer til danskere på bagsiden. 
Beretninger og fotos vidner således om åbenhed og nysgerrighed fra 
både danskere og russere. 

Russerne på deres side ville gerne gør gengæld og arrangerede både 
teater, sportsbegivenheder og sangaftener, som de inviterede de lokale til.  
Der blev også afholdt en stor sankthansfest for både russere og danskere.  
Lokalbefolkningen mødte gladelig op til det hele, måske har der også 
været behov for glæde og adspredelse efter besættelsesårene: 

”Folk kom jævnligt i lejren, hvor der var mange arrangementer. For eksem- 
pel var der forskellige sportsbegivenheder. Der var også optrædener, 
hvor russerne underholdt ved at lave sketch, synge, danse og spille på 
harmonika. De gjorde ved disse lejligheder meget for, at de danske gæster 
skulle føle sig velkomne”. 

En anden jægersprisborger fortæller: 

”Budskabet om deres optræden spredtes som regel fra mund til mund i 
området, og mange tilskuere indfandt sig. En del kom endda langvejsfra”. 

Aftenen inden russernes hjemrejse blev der inviteret til en stor afskedsfest  
med lokalbefolkningen. Roskilde Tidende skrev blandt andet om festen: 

”Den sidste Aften i Lejren blev der danset af Hjertens Lyst. I Festsalen lok-
kede Violiner og Harmonika de unge og gamle ud i sprælske og fyrige 

Der er flere beretninger om  
danske familier, som tog russere  
til sig som venner af huset.
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Danse […]. En del Russere gik i Byen for at drikke en sidste Skaal med 
deres danske Venner”. 

Som noget ekstraordinært blev lejren lukket af, da festen var ovre, og 
ingen danskere måtte blive tilbage. Om det var for at ”forhindre alt for 
mange smaa Halvrussere” eller for at ”forhindre danske Eventyrere i at  
smugle sig med i russisk Forklædning”, som Roskilde Tidende skrev, vides 
ikke. En anden forklaring kan være, at man har villet imødekomme de 
sovjetiske myndigheder, der kan have været bekymrede for deserteringer.  
Dette mangler dog at blive efterprøvet i kilderne.

HURTIG HJEMSENDELSE
De sovjetiske myndigheder arbejdede hurtigt og intensivt på at bringe 
deres borgere hjem, og derfor var de russiske flygtninge den gruppe, som 
hurtigst blev hjemsendt eller ”repatrieret”, som man kaldte det. Om mor- 
genen den 20. august 1945 marcherede russerne fra Jægerspris til statio- 
nen i Frederikssund for at blive sat på to særtog som skulle transportere 
flygtningene via den sovjetiskbesatte zone i Tyskland hjem til Sovjetunionen. 
Stort set alle 1.700 flygtninge fra Jægerspris kom med denne transport. 
70 flygtninge blev tilbage i lejren for at gøre den klar til det næste hold 
flygtninge. De blev sendt hjem den 20. oktober, dog ikke før de aftenen 
forinden havde givet en optræden på Slotskroen i Jægerspris for at takke  
de lokale for naboskabet. Efter russernes afrejse blev lettiske og polske 
flygtninge interneret i lejren, men kun kortvarigt. I slutningen af oktober 
1945 overtog det danske forsvar atter lejren. 

Mange danskere mødte op på  
Stationen i Frederikssund for 
at tage afsked med dem og for 
at give dem gaver med hjem.. 

1 + 2: Bag på billederne af de to russiske flygtninge er der skrevet hilsner til danske venner. 
3: Mange af de russiske flygtninge fik venner i lokalområdet. Russiske Nadja (nummer tre fra  
 venstre) er på besøg hos en familie i Engbæk. 
4: En dukke af Hitler kom på bålet i stedet for en heks til den store sankthansfest, som blev  
 afholdt i Jægersprislejren i sommeren 1945. Fotografen husker, at hun var cyklet ud til  
 Jægersprislejren med en veninde for at fejre aftenen. Hun husker også, at hun syntes, at  
 russerne var meget søde.

1
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HVOR BLEV DE AF?
Flere lokale borgere beretter om, at afrejsen fra Danmark gav anledning 
til bevægede optrin mellem russerne og deres danske venner. Mange 
udvekslede adresser, så man kunne holde kontakten i fremtiden. En 
jægersprisborger beretter: 

”Mange danskere mødte op på Stationen i Frederikssund ved deres 
[russernes] afrejse for at tage afsked med dem og for at give dem gaver 
med hjem. Der blev ved denne lejlighed udvekslet adresser med dem. 
Meget skriveri blev det imidlertid ikke til”. 

Efterfølgende forsøgte flere at komme i kontakt med ”deres russere”, 
dog uden held. Ingen har således hørt fra en eneste af de 1.700 russere, 
som blev sendt østpå. Lokalt gættes der på, hvad der mon skete: Nogle 

taler om, at det var for svært at skrive sammen med danskerne, som man  
jo ikke delte sprog med. Mange gætter imidlertid på, at der er tale om en  
anden og mere uhyggelig årsag til tavsheden. Det er en kendt sag, at 
Sovjetunionen stillede sig yderst skeptisk over for at genintegrere bor- 
gere i det sovjetkommunistiske samfund, som havde været for tæt på 
Vesten. Ud fra den begrundelse gættes der på, at russerne fra Jægers-
pris enten er blevet likvideret eller sendt i arbejdslejre i Sibirien, hvorfra 
de aldrig er vendt tilbage. Spørgsmålet står tilbage at blive undersøgt. 

BALTISKE FLYGTNINGE
Fra officiel side omtales flygtningene i Jægersprislejren som russere3, 
men af beretningerne fremgår det, at der også kan have været folk fra 
de baltiske lande imellem:

”Med hensyn til oprindelse var det en meget blandet skare. Således var der  
folk fra Hviderusland samt fra Estland, Letland og Litauen. De var både 
mænd, kvinder og børn i forskellige aldre”. 

Officielt omtales flygtningene i  
Jægersprislejren som russere,  
men af beretningerne fremgår det, 
at der også kan have været folk  
fra de baltiske lande imellem

Der er også beretninger om, at russerne skændtes og sloges indbyrdes 
på grund af nationale modsætninger. Således fortæller en mand fra 
Jægerspris: 

”Den russiske del af flygtningene havde svært ved at enes med folkene fra  
Estland, Letland og Litauen, og blandt mændene var der mange slagsmål.  
Tendensen var, at russerne tog de bedste boliger i lejren og i det hele taget  
sørgede bedst for sig selv”.

De baltiske flygtninge udgjorde en særlig problemstilling, idet Sovjetuni-
onen, efter besættelsen af Estland, Letland og Litauen i sommeren 1940, 
anså dem for russiske statsborgere. De selv hævdede imidlertid at være 
statsløse og ønskede derfor ikke at blive repatrieret4. De blev støttet i 
dette krav af de engelske og amerikanske myndigheder. Ifølge Jaltaaftalen 
kunne ingen flygtninge, med undtagelse af russiske statsborgere, som af  
politiske grunde ikke ønskede at vende tilbage til deres hjemland, tvinges  
til dette. Således var der politiske opbakning til at modsætte sig repatri-
eringen for de baltiske flygtninge. Eneste mulighed for at tvinge dem var 
såfremt deres vægringen var affødt af, at vedkommende frivilligt havde 
støttet den tyske værnemagt. Den danske holdning umiddelbart efter 
krigen var, at alle flygtninge skulle ud af landet. Men efterhånden som 
opholdet trak i langdrag, accepterede man, at nogle ikke-tyske flygtninge  
ville få fast ophold i Danmark. Balterne frygtede på deres side, at Dan- 
mark – på trods af Jaltaaftalen – ikke i længden ville kunne modstå sov- 
jetisk pres og ville udlevere de baltiske borgere, sådan som det bl.a. skete 
i Sverige i januar 1946. Da det kom til stykket, valgte kun ca. 500 af i alt 
5.950 baltere i Danmark at repatriere, og alle udrejste inden 1948. Den 
danske stat holdt sit løfte, men kunne måske have hindret unødig be-
kymring blandt balterne ved at melde tydeligere ud, at det var hensigten 
ikke at tvangsrepatriere de baltiske flygtninge. 

Alle russerne i Jægersprislejren blev repatrieret i efteråret 1945. Har der 
vitterlig været baltiske flygtninge iblandt dem, sådan som beretningerne 
hævder, er disse måske blevet repatrieret imod eget ønske. I givet fald har  
Danmark handlet imod Jaltaaftalens hensigt. Det vil imidlertid kræve en  
nærmere undersøgelse af hver enkelt flygtnings oprindelsessted at få 
dette verificeret. Spørgsmålet om de baltiske flygtninge er imidlertid 
interessant, fordi det peger hen på en problematik, som også er aktuel i  
dag: Hvad stiller vi op med mennesker, som i dag er på flugt, og som af 
humanitære årsager bør beskyttes, men som vi egentlig ikke ønsker i 
vores samfund? Kan vi gøre livet så tilpas usikkert og trist for dem, at de 
går andre veje? Kan det betale sig at tage en rask beslutning og måske 
hjemsende mennesker, der faktisk har krav på humanitært ophold, også 
selvom det strider imod internationale konventioner?
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NOTER

1  Jeg ønsker at takke lokalarkivar Annemette Aarøe for hjælp  
 med at finde materiale til historien om russene i Jægersprislejren. 
 Jeg ønsker desuden at takke C. G. Hasselriis for at stille sit manuskript  
 op Jægersprislejren til rådighed.

2  Artiklens citater stammer fra interviews med borgere i Jægerspris  
 om russerne i Jægersprislejren. Opbevares på Jægerspris Lokalhistoriske 
 Arkiv. Alle interview er foretaget i 1986.

3  Se ”Flygtninge i Danmark 1945 – 1949”, s. 257 – 286.

4  Spørgsmålet om de baltiske flygtninge er blandt andet beskrevet  
 af Bente Thomsen i artiklen ”De baltiske flygtninge Danmark 1945 – 1949” 
 (Thomsen: 1977). 
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H i m l e n  
 o v e r  R o s k i l d e

En tidlig sommerdag i 2018 står vi på Vor Frue Kirkes kirkegård 
og kigger mod nord.

Over byens tegltage rejser sig Roskilde Domkirkes tre spir – og 
sammen med dem to minareter fra den tyrkiske moske Ayasofya.  
En ”rigtig” moske har sat sit præg på himlen over Roskilde.

Moskeen er egentlig ikke ny, Roskilde Kulturforening etablerede  
oprindelig moskeen i Allehelgensgade allerede i 1990. Det nye 
er dog, at den nu ligger i en bygning med minareter og kupler, 
som er opført med det formål at være moske. 

Tidligere museumsinspektør på ROMU, Vibeke Kaiser-Hansen, 
skrev om Ayasofya-moskeen i museets årsskrift allerede i 2012.1 
Moskeen er oprettet af tyrkiske immigranter, og Kaiser-Hansen 
satte derfor tilblivelsen af moskeen i relation til den generelle 
tyrkiske arbejdsmigration til Danmark og Roskilde fra 1960’erne 
og frem. Siden da er de gamle bygninger, der husede moskeen,  
blevet revet ned. Det skete i 2015, og ROMU foretog i den forbind- 
else en indsamling af genstande og interiør derfra. Oprindelig 
skulle nærværende artikel have handlet om moskeens brugere 
og aktiviteter. Den undersøgelse, der skulle ligge til grund for 
artiklen, kunne dog ikke lade sig gøre, for som så mange andre 
byggeprojekter trak færdiggørelsen af moskeen ud. Den store 
ottekantede kuppel, der var importeret fra Tyrkiet, passede ikke  
med hullet i taget, så det regnede ind i bygningen. Moskeen 
havde derfor hverken imam, brugere eller arrangementer i den 
periode, museets undersøgelse forløb over. Moskeen og dens 
sympatisører var i perioden imidlertid genstand for debatter og  
aktiviteter, der delvist blev fodret af en kommunal valgkamp i 
efteråret 2017. Undersøgelsen – og nærværende artikel – valgte 
derfor at rette fokus mod debatterne og sætte dem i relationen  
til islam og moskeers historie i Danmark. De lokale debatter gav et 
interessant indblik i, hvordan Ayasofya-moskeen påvirker Ros- 
kilde, og hvordan Roskilde påvirker moskeen. Og hvordan alt dette  
skete på en scene med både lokale, nationale og globale aktø-
rer. Kort sagt, så handler artiklen om en moske i en domkirkeby. 
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EN NY MOSKE
”Jeg vil gerne byde jer velkommen til åbningsceremonien for den nye lokale 
moske i Roskilde. Projektet for den nye moske i Roskilde har været under- 
vejs i rigtig lang tid, men står nu klar til åbning. Den nye moske vil ikke 
kun fungere som moske, men også som et samlingspunkt for unge og 
gamle og som et fritidshjem for alle.”

Sådan blev der budt velkommen til indvielsen af den nye Ayasofya-moske  
i Roskilde d. 10. maj 2018 af den 18-årige gymnasieelev fra Roskilde Kate- 
dralskole Tayib Ozer, der ledte dagens program på både tyrkisk og dansk,  
og som Tayib Ozer nævnte, var moskeen lang tid undervejs.

I 2009 meldte bestyrelsesformand for Roskilde Kulturforening og moskeen  
Tuncay Yilmaz ud, at opførelsen af en ny moske var på tegnebrættet. 
Året efter tog ROMU kontakt til Yilmaz med ønsket om at dokumentere  
bygningerne og interviewe både nøglepersoner og brugere. I januar 2011 
blev en ny lokalplan vedtaget, der muliggjorde moskeprojektet. Der skulle 
dog gå godt fire år, før Roskilde Kulturforening kunne meddele ROMU, 
at nu var datoen sat for nedrivningen af de bygninger, der havde huset 
Ayasofya-moskeen. Museet var derfor velkommen til at komme og ind-
samle, hvad der stod tilbage af nagelfast og løst interiør og genstande.  
I 2017 fortsatte museet sin undersøgelse og dokumentation af moskeen, 
og nogle af genstandene blev udstillet i Roskilde Museums permanente 
udstilling, der åbnede i oktober 2017. På Kristi himmelfartsdag d. 10. maj 
2018 kunne moskeen så endelig holde sin officielle åbning.

AT ARBEJDE MED RELIGION PÅ MUSEUM
Inden vi fortsætter med at fortælle om moskeen og byen, vil vi introducere 
et antal indbyrdes afhængige kontekster, der er relevante for at forstå 
relationen mellem byen og moskeen. Den første kontekst er den museo- 
logiske. Det vil sige museernes tradition for at beskæftige sig med religion 
i Europa – og i særdeleshed for at beskæftige sig med religiøse minoriteter  
og immigranter. Denne kontekst giver et indblik i den faglige tradition, som  
museerne springer ud af. Den næste kontekst er religionssociologisk og 
vil handle om islam, muslimer og moskeer generelt og i Danmark i sær-
deleshed. Vi skal altså ud at rejse lidt, inden vi igen lander i Roskilde. 

Den museologiske kontekst lyder sådan her: I kølvandet på reformationen  
i første halvdel af 1500-tallet2 opstod et nyt religionsbegreb, og samtidig 
begyndte man at opfatte verden som opdelt i en offentlig og en privat 
sfære. Fra 16-1700-tallet blev religion opfattet som et spørgsmål om tro, 
inderlighed og følelser hos individet. Religion blev opfattet som først og  
fremmest immaterielt og som noget, man praktiserer i hjemmet eller ”inde 
i en selv”. Religiøse følelser blev således opfattet som en trussel for ro 
og orden i det offentlige rum, der helst skulle være et religiøst neutralt 
rum.3 Museer i Danmark og i Europa beskæftiger sig generelt ikke med 
religion i perioden fra reformationen til i dag.4 ROMU er et af de første, 

måske endda det første, museum i Danmark, der har indsamlet genstande  
og interiør fra en moderne europæisk moske. Også på europæisk plan er  
museet first mover. Moderne europæisk islam er et emne, museerne først  
for nylig er begyndt at interessere sig for.5 Egentlig ser vi masser af religiøse  
genstande på museerne, men de optræder oftest enten på kunstmuseer 
som ”kunst” eller i arkæologiske eller etnografiske udstillinger, der handler 
om henholdsvis det førkristne Europa eller verden uden for Europa.6 Når 
genstande på museerne får betegnelsen ”religion”, er det som regel et ud- 
tryk for, at disse genstande opfattes som ”fremmede” på en tidslig eller 
rumlig akse. Undtaget fra denne regel er dog genstande, der vedrører 
protestantisk kristendom eller folkekirken.7 

En konsekvens af dette fravær er, at det klassifikationssystem, som kultur- 
historiske museer ordner genstande efter i museumsverdenen, den såkaldte  
Saglig Registrant (1985), ikke har en relevant kategori til de genstande, som  
vi indsamlede fra moskeen. Sagt med andre ord, så kunne genstandene 
fra moskeen kun registreres som 

1. folkekirken og andre kirkesamfund, 

2. individuel religion eller 

3. overtro.

Der findes således ikke en kategori til ikke-kristen organiseret religion som  
f.eks. islam, hinduisme eller buddhisme.8 Ayasofya er det, man inden for 
religionsvidenskaben kalder en organisationsmoske, fordi den tilhører en 
organiseret religion. Vi valgte at kategorisere genstandene fra moskeen 
i kategorien med folkekirken og andre kirkesamfund – fordi det, at den 
er organiseret, er væsentligt for at forstå moskeen og dens relation til 
omverdenen.

Da Saglig Registrant blev udgivet i 1940 og revideret i 1985, var det danske  
samfund dog ikke så pluralistisk, som det er i dag. Set i det lys er fraværet  

Egentlig ser vi masser af  
religiøse genstande på museerne, 
men de optræder oftest enten på 
kunstmuseer som ”kunst” eller i 
arkæologiske eller etnografiske 
udstillinger.
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af en relevant registreringskategori til ikke-kristen organiseret religion 
derfor ikke overraskende. Vores opfattelse af, hvad der er relevant kultur- 
arv, afspejler altid vores opfattelse af, hvad samfundet er. Og i dette tilfælde,  
hvad religion er. Den materielle kulturarv fra ikke-organiseret religion blev  
således tidligere opfattet som irrelevant for museumsverdenen at be-
skæftige sig med. 

ISLAM, MUSLIMER OG MOSKEER
Nu bevæger vi os fra museernes tradition for at beskæftige sig med mo- 
derne religion til en mere specifik religionsfaglig kontekst. Dette afsnit 
handler derfor om islam, muslimer og moskeer både generelt og i Dan-
mark specifikt.

Hvad er islam? 
Islam betyder hengivelse til Gud eller Allah. Islam har sit historiske ud-
gangspunkt i Mekka og Medina i det nuværende Saudi-Arabien på Den 
Arabiske Halvø, hvor Muhammed levede fra ca. 570 til 632. I 610 fik han 
sin første åbenbaring, og efterhånden som han begyndte at udbrede sit 
budskab, blev han tvunget til at forlade Mekka til fordel for Medina. Det 
skete i år 622, og udvandringen fra Mekka til Medina, hijra, blev udgangs- 
punktet for den muslimske tidsregning. År 622 er altså år 1 i den muslimske  
tidsregning. For at undgå forvirring anvender vi den kristne tidsregning 
i nærværende artikel – en tidsregning, der vel at mærke tager udgangs-
punkt i en anden væsentlig religiøs figur, nemlig Kristi fødsel – eller Jesu 
fødsel, som man vel vil sige som muslim, da muslimer anerkender Jesus 
som profet, men ikke som Guds søn.

Med udvandringen fra Mekka til Medina ændrede Muhammeds position sig. 
Han modtog stadig åbenbaringer, men var nu også politisk leder for den 
gruppe muslimer, der fulgte ham fra Mekka til Medina. I 630 generob- 
rede muslimerne Mekka og fjernede afguderne fra kabaen. Ifølge islamisk  
tradition er kabaen bygget af Adam og genopført af Abraham sammen 
med hans søn Ismail og hustru Hagar. Kabaen er en firkantet bygning, 
som er dækket af et sort klæde. Inden i den er der en sort sten, og den 
var allerede før islam et af Den Arabiske Halvøs væsentligste kultsteder. 
Efter Muhammeds indtagelse af Mekka blev kabaen gjort til muslimernes  
helligsted og bederetning, qibla. En af de genstande, ROMU indsamlede 
fra Ayasofya, var en lille model af kabaen, som i dag er udstillet på Roskilde  
Museum. Bag kabaen ser man i montren tre fliser fra moskeens bedeniche, 
der altid vender mod Mekka. 

Efter Muhammeds død i 632 blev han efterfulgt af kaliffen Abu Bakr. 
Overordnet kan man inddele islam i to retninger: sunni- og shiaislam, og 
denne opdeling har sin oprindelse i den tidlige islam. For i 650’erne op-
stod en uenighed om, hvem der kunne være kalif og altså efterfølger af 

Koranen, kaklerne fra bedenichen og modellen af kabaen er alle udstillet på Roskilde Museum. 
Foto: ROMU, Trine Sejthen
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Muhammed. Sunnitterne mente, at en kalif var legitim, hvis han ledte det 
islamiske samfund ud fra Koranens anvisninger og den sædvane, sunna,  
som Muhammed havde efterlevet. Det er det, der blev til sunniislam. 
Shiitterne, derimod, mente, at kun Ali ibn Abi Talib, profetens fætter og 
svigersøn, og hans efterkommere kunne være legitime ledere af det isla- 
miske samfund. Ali blev kalif, og ifølge sunniislam er Ali den fjerde kalif, 
mens shiitterne anser ham som den første sande kalif. Sunnimuslimerne 
vandt striden, hvilket betyder, at sunniislam i dag udgør den største del af  
verdens muslimer. Tyrkiet er ingen undtagelse, her er det sunniislam, som er 
dominerende. På verdensplan udgør sunnimuslimer cirka 85 % af verdens  
muslimer, mens cirka 15 % er shiitter. I Iran er dog ca. 90 % af befolkningen  
shiitter.9 

Muslimer i Danmark
Religiøse organisationer har ikke nødvendigvis registrerede medlemmer, 
som vi kender det fra den danske folkekirke. Medlemmer kan omfatte 
mange kategorier: en person, en husstand eller en familie, og man ser 
endda også eksempler på personer, der er medlem af flere religiøse 
organisationer. Familiemedlemskabet ses ofte i de muslimske religiøse  
organisationer, og ofte er det ikke altid tydeligt, om medlemskabet tæller  
en person, en hel familie eller en husstand. De første forsøg på opgørelse  
over muslimer i Danmark kom i slutningen af 1980’erne, og i de efterføl-
gende statistiske opgørelser har man kunnet følge en tydelig vækst:

DIYANET

Republikken Tyrkiets første præsident, Kemal Atatürk, 
grundlagde i 1924 det tyrkiske religionsministerium, 
Diyanet İşleri Başkanlığı. Det arbejdede især med at 
sikre opretholdelsen af en sekulær stat og regulere is-
lamfortolkningerne i landet.12 Fra 1970’erne oprettedes 
europæiske afdelinger af Diyanet som et forsøg på at 
bekæmpe en spirende islamisme blandt tyrkere i Vest-
europa. Diyanet uddanner og aflønner imamer, som 
udsendes til europæiske stater. 

Diyanet hjælper i et begrænset omfang med midler til 
køb af lokaler til moskeer.13 Dansk Tyrkisk Islamisk 
Stiftelse, Diyanet, har eksisteret siden 1985 og har  
hovedkvarter i Glostrup. Der findes 30 Diyanetmoskeer  
i Danmark, og de har ca. 30.000 medlemmer.14

Hvad er en moske?
Ordet moske kommer af det arabiske ord masjid, der betyder et sted at 
tilbede, og moskeen har siden islams opståen været det religiøse møde-
sted for muslimer. Mange moskeer har dog flere funktioner, det kan f.eks. 
være undervisning i islam, cafeer og lokaler til sociale arrangementer, 
lokaler til afvaskning af de døde – og så er der en del moskeer, der yder 
hjælp til fattige og syge. 

Langt størstedelen af de danske moskeer eksisterer som en del af en 
kulturel forening. Det vil sige, at selve moskerummet blot er en del af en 
række andre lokaler, som bruges til sociale sammenkomster. Uden at gå 
mere ind i selve den juridiske og økonomiske konstruktion bag moske-
er kan man sammenfatte, at en fondskonstruktion er meget typisk for 
religiøse organisationer, både inden for folkekirken og uden for folkekir-
ken. Diyanet er den første muslimske fondskonstruktion i Danmark. Det 
betyder, at moskeerne ejes af fonden, således at for eksempel skøderne 
til alle Diyanet-moskeerne juridisk tilhører hovedkontoret i Glostrup og 
ikke den enkelte moske – selvom det er hver enkelt menighed, som har 
haft ansvaret for at indsamle penge til købet.15 

306.000 (svarende til 5,3 % af befolkningen)11 
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Tæppets striber 
angiver bederet-
ningen, der godt 
kan ligge skævt 
i forhold til rum-
mets dimentioner.

Moskerum. Fotos: Lene Kühle (2006)  
Mosker i Danmark 
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Klassiske eksempler på 
baghusmoskeer undtagen 
den kuplede Nusrat Djahan 
Moske.

Moskeer i Danmark
Etableringen af moskeer i Danmark har mange træk til fælles med en 
lang række af europæiske lande, men hvor de første muslimer i England, 
Holland, Belgien og Frankrig kom fra tidligere kolonier, blev de første 
muslimer i Danmark inviteret hertil som ekstra arbejdskraft i 1960’erne. 
Disse gæstearbejdere indrettede små ”husmoskeer” i private hjem og 
kælderrum – og betegnes som backyard mosques eller Kellermoscheen i  
international forskning. Det er altså moskeer, der grundet deres placering 
er mere eller mindre skjult for offentlighedens øjne.16 Den gamle Ayasofya- 
moske i Roskilde var ingen undtagelse. 

Der fandtes dog allerede en moske i Danmark, da de første gæstearbejd- 
ere flyttede hertil. Det var den stadig fungerende Nusrat Djahan Moskéen 
i Hvidovre, som hører til ahmadiyya-bevægelsen. Moskeen blev opført i  
1967 primært af danske konvertitter, men i slutningen af 1960’erne og  
1970’erne blev den også brugt af muslimer uden for bevægelsen.17 Sam-
tidig med at Nusrat Djahan Moskéen stod færdig, udgav Ahmadiyya den 
første danske koranoversættelse. I dag findes der fire danske oversættel- 
ser af Koranen: Abdus Salam Madsens (1967), Ellen Wulffs (2006), Abdul-
lah Simsek & Ahmet Onay (2014), finansieret af Diyanet, og Amar Majids 
(2016).18 For den første og den næstsidste oversættelse gælder, at det 
er muslimske organisationer, der står bag. Det vidner om, at der blandt 
bevægelsernes medlemmer er mange dansksprogede, enten fordi de er 
danske konvertitter, hvilket især var gældende for Ahmadiyya-bevægelsen, 
eller at en stor del af deres tilhængere er opvokset med dansk som første 
sprog. Da moskeen i Roskilde er en Diyanet-moske, har museet indsamlet et  
eksemplar deres oversættelse, som også er udstillet på Roskilde Museum. 

Den tidlige etablering af moskeer i Danmark har til en vis grad været styret  
af det, man i den internationale forskning kalder ”ambassade-islam”, hvor  
etableringen af moskeer skete i relation til muslimske landes ambassader.  
I 1974 fik Det Islamiske Kulturcenter i København en imam, der var udsendt  
og aflønnet fra Libyen. Og fem år senere indgik kulturcenteret en aftale 
om halalcertificering af kød slagtet i Danmark. Det gav både kulturcenteret  
autoritet som islamiske eksperter, danske muslimer let adgang til halal-
slagtet kød og mulighed for eksport af kød til muslimske lande.19

Etniske miljøer og moskeer i Danmark 
Når man ser på islam i Danmark, kan man se, at ”ambassade-islam” stadig  
er gældende, altså at de islamiske organisationer ofte har bestemte natio- 
nale forbindelser til f.eks. Tyrkiet, Bosnien og Marokko. Samtidig er opde- 
lingen af sunni- og shiaislam vigtig, og det gælder også de etniske miljøer.  
Men som religionssociologerne Lene Kühle og Malik Larsen påpeger, er en  
tyrkisk eller arabisk moske i Danmark ikke det samme som en moske i  
Tyrkiet eller den arabiske verden. Man kan nemlig ikke undgå, at de tyrkiske  
og arabiske moskeer i Danmark reelt er dansk-tyrkiske eller dansk-arabiske,  
men i dag er det dog kun Ahmadiyya-moskeen i Hvidovre, der prædiker 
på dansk.20 

Fotos: Lene Kühle (2006)  
Mosker i Danmark 
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Der er i dag ca. 20 shiamuslimske moskeer i Danmark, og de er ofte meget  
farverigt indrettet. Sunnimuslimske moskeer, derimod, er mere minimali-
stisk indrettet med få billeder på hvide vægge. Inden for shiaislam er der 
derimod tradition for at udsmykke lokalerne med sorte, røde og grønne  
bannere med arabisk kalligrafi. Blandt de sunnimuslimske moskeer findes  
primært tyrkiske, arabiske, somaliske, pakistanske, bosniske og afghanske  
miljøer. Der er ca. 138 sunnimuslimske moskeer i Danmark, hvor det tyr- 
kiske er det største miljø med 41 moskeer og det arabiske det næststørste  
med 23 moskeer. Man skal dog passe på med at lægge for meget i antallet  
af moskeer, men i stedet se på organiseringen af dem, nogle er små og 
andre ganske store. 30 af de tyrkiske moskeer er ligesom Ayasofya i 
Roskilde tilknyttet Diyanet.21

Når man beskæftiger sig med moskeer, er det vigtigt at holde sig for 
øje, at selvom moskeer er en væsentlig del af det muslimske landskab i 
Danmark, er de kun en del af det. Der er masser af muslimer, der ikke er 
tilknyttet moskeer. Der findes forskning, der har forsøgt at undersøge de  
muslimer, der ikke kommer i moske: Hvordan praktiserer de islam, og 
hvem er deres autoriteter? Her ser vi i stigende grad en tilegnelse af en 
dansk religiøs tradition, hvor den religiøse praksis foregår i det private 
rum og inde i personen selv. Samtidig findes de ”religiøse” autoriteter 
alle mulige steder, f.eks. på arbejdspladsen, friskolerne, internettet osv.22 

Diyanet og politisk aktivisme
Kühle og Larsen mener, at Diyanet i Danmark siden etableringen i 1985 er  
blevet en mere aktivistisk organisation.23 Andre forskere peger dog på, 
at der mangler en egentlig empirisk undersøgelse af relationen, hvorfor  
man på nuværende tidspunkt ikke kan konkludere det ene eller det andet.  
At der er en tæt relation mellem Tyrkiet og Diyanet, er der dog ingen tvivl  
om (se faktaboks).24 Relationen mellem Diyanet i Danmark og religions-

Vi ser i  stigende grad en  
ti legnelse af en dansk religiøs  
tradition, hvor den religiøse 
praksis foregår i det private 
rum og inde i personen selv.

ministeriet i Ankara blev særlig relevant efter det mislykkede kupforsøg i  
Tyrkiet den 15. juli 2016. Ifølge de tyrkiske myndigheder blev kupforsøget 
iscenesat af den tyrkiske prædikant Muhammed Fethullah Gülen, der bl.a.  
har etableret skoler i hele verden. Gülen-tilhængere i Danmark optræder 
ofte i den danske offentlighed og er tilknyttet en række friskoler.25  
Derudover affødte et interview i 2017 med den religiøse rådgiver i Køben- 
havn, Adnan Bülent Baloğlu, kraftige reaktioner, da han fortalte, at han 
som ansat på ambassaden havde viderebragt oplysninger om danske 
Gülen-tilhængere til den tyrkiske stat. ”For mange tyrkere var der ikke 
noget underligt i sagen. Diyanet spillede en rolle i afværgningen af kup- 
forsøget ved for eksempel at benytte minareter til at kalde til bøn og 
forsvar for fædrelandet under kuppet”, påpeger Kühle og Larsen dog.26 
Uagtet hvem der stod bag kuppet, så kom den tyrkiske begivenhed til at få  
store konsekvenser på lokalt plan i Danmark og andre lande med store tyr- 
kiske befolkningsgrupper.27 I Roskilde viste det sig bl.a. ved diskussionerne 
i medierne om især borgmesterens deltagelse i det første spadestik til 
den nye moske og siden åbningen af moskeen i 2018. 

AYASOFYA OG ROSKILDE KULTURFORENING  
 – EN HELT NORMAL TYRKISK MOSKE OG SÅ ALLIGEVEL IKKE
Ayasofya er placeret i centrum af Roskilde, nær byens centrale torv, 
Stændertorvet, Algade og Skomagergade med de mange butikker og 
cafeer og tæt på Roskilde Domkirke. Den første moske åbnede i 1990, og  
samme år stiftedes Roskilde Kulturforening, hvis bestyrelse består af de 
samme personer, som sidder i moskeens bestyrelse. Dengang som i dag 
er moskeen finansieret dels ved medlemsbidrag, dels ved lån. 

Den gamle moske var indrettet i et tidligere automekanikerværksted, der  
lå som baghuse i Allehelgensgade. Den var et klassisk eksempel på en 
backyard mosque, altså en baghus-moske. Den gamle moske var indrettet  
med et moskerum, der blev benyttet til fredagsbøn og lignende, og et 
vaskerum, hvor man kunne foretage den rituelle vaskning af fødder, hænder 
og ansigt,inden man gik ind til bønnen. Derudover var der et undervisnings- 
lokale og et mødelokale eller en cafe, hvor medlemmerne mødtes. Kvin-
derne fulgte fredagsbønnen i et lokale, der lå på første sal i bygningen, 
hvor der var opsat højtalere. Pladsforholdene og religiøse forskrifter om, 
at kvinderne skulle befinde sig bag mændene til bønnen, gjorde, at man 
indrettede sig på denne måde. En indretning, der i øvrigt ikke er unormal  
i disse baghus-moskeer.28

I 2010 havde Roskilde Kulturforening over 1.000 medlemmer, hvoraf 580 
blev betegnet som aktive, hvilket indebar, at de deltog i arrangementer.  
Som tidligere nævnt skal medlemstal ofte tages med et vist forbehold, og  
det er også vigtigt at understrege, at medlemstal ikke kan bruges som 
rettesnor for antallet af tyrkiske muslimer i Roskilde og omegn, da mange  
muslimer ikke er tilknyttet en moske. 
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Indsamlingen og undersøgelsen
ROMU indsamlede 39 genstande og interiør fra den gamle moske, hvoraf 
fem er udstillet i Roskilde Museums permanente udstilling. Blandt de 
indsamlede genstande er arabiske koraner, en dansk koran, forskellige 
billeder, lamper og dekorativt stof med kalligrafi. Vi har også indsamlet 
bedenichen, prædikestolen og gulvtæpper. Som man kan se på billederne,  
er mange af genstandene lavet af billige, forgængelige materialer, og med  
al respekt for genstandene og moskeens medlemmer er de ikke det, man 
vil betegne som fin kunst eller kunsthåndværk. Det er interessant af to 
årsager: 

1. De genstande, som man i dag primært finder på europæiske og danske  
museer om muslimer og islam, er islamisk kunst, som stammer fra 
lokaliteter uden for Europa eller fra Den Iberiske Halvø. Denne type 
genstande har dog intet at gøre med islam eller muslimer i Danmark 
og Europa i dag. 

2. De genstande, som ROMU har indsamlet, repræsenterer en etnisk og 
religiøs minoritet i Roskilde, og helt klassisk for migranters etablering 
af religiøse bygninger eller steder er de startet med det, de har råd til,  
og med de forhåndsværendes søm princip. Det baserer sig på de midler,  
man har haft, og moskeens medlemsskare. Og det er helt klassisk for  
moskeer i Europa. Først etablerer man sig som husmoske eller baghus- 
moske. Efter nogle år er medlemsantallet vokset, og man er blevet så 
velfunderet, at man har haft mulighed for at samle penge ind og låne 
penge til at kunne opføre en ny bygning med det formål at været 
moske.29 Det har også været situationen i Roskilde, og på den måde 
afspejler genstandene og interiøret fint en tyrkisk moske etableret i 
Danmark i 1990’erne. 

Genstandene
Som nævnt har museet hjemtaget moskeens bedeniche samt dokumen- 
teret dens placering, der sammen med striberne i gulvtæppet viser bede-
retningen, qibla. De grønne gulvtæpper med karakteristiske røde striber 
indgår også i samlingen, og farverne er typisk tyrkiske.

Bedenichen kaldes på arabisk for en mihrab og bruges under bøn af 
imamen. Imamen står med front mod bedenichen og udsiger bønnen. 
Hulrummet i bedenichen gør, at lyden sendes tilbage mod de bedende, 
som derved kan høre, hvad imamen reciterer. 

Næsten alle de genstande, som museet har taget hjem, kommer oprindelig  
fra Tyrkiet. De er enten købt af moskeen eller medbragt til Danmark af 
medlemmer af moskeen. Nogle er endda lavet af medlemmerne, f.eks. 
minareterne, der stod inde i moskerummet. Minareter er essentielle for en 

Minareterne lastes i Tyrkiet for at blive transporteret til Danmark.  
Fotos: Roskilde Kulturforening - Ayasofya camiis facebookside
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moskes arkitektoniske udtryk. Ideen om minareten stammer fra al-Walid- 
moskeen i Damaskus, som er bygget fra 706 til 715 på fundamentet af et 
romersk tempel. Her blev de originale hjørnetårne til minareter. Minare-
terne er således blevet et centralt symbol på den muslimske arkitektur og  
viser, at man her har med en moske at gøre. De konkrete minareter, som 
vi har indsamlet, blev bygget af et medlem af moskeen. Pga. minareternes  
store symbolværdi lavede han de to minareter, som stod på bedenichen 
inde i moskeen. For den nye moskebygning i Roskilde har det også været 
vigtigt at få to minareter på toppen af bygningen – de er i øvrigt produ-
ceret i Tyrkiet og fragtet til Danmark. 

Prædikestolen bruges kun til fredagsbønnen, ved ramadanprædiken og  
offerfesten (fejring af Abrahams prøvelser, ritual under hajj). Hvis imamen 
har noget at prædike ved almindelige bønner, så bruger han talerstolen, 
som står i den modsatte side af rummet. Kuplen øverst på prædikestolen 
har, ligesom minareterne, en symbolsk værdi, da det er kuplerne og min- 
areterne, der angiver, at man har med en moske at gøre. Der har siddet en  
halvmåne øverst på kuplen, men den blev desværre væk, inden bygningen 
skulle rives ned. 

Imamens klædedragt, som også indbefatter en hat, indgår også i museets  
samlinger. Det hvide klæde omkring hatten er syv meter langt, hvis man 
folder det ud. Det er konstrueret sådan, at det kan tages i brug, hvis der  
sker et dødsfald og man ikke har et klæde eller lignende at tildække afdøde  
med. Klædet på imamens hat kan altså fungere som ligklæde. Imamens 
bedetæppe har slidmærker fra, hvor knæ, hænder og hoved har været 
placeret under bøn. Det er en rigtig skøn genstand, fordi vi på selve 
genstanden kan se, hvordan den har været brugt. 

Det lykkedes desværre kun at hjemtage et mindre antal bedekranse, og 
et par af dem er udstillet på Roskilde Museum. Muslimske bedekranse  

Det hvide klæde omkring hatten  
er syv meter langt, hvis man folder  
det ud. Klædet på imamens hat 
kan altså fungere som ligklæde.

Imamens hat og klædedragt fra den gamle moske. Foto: Mette Høj 
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indeholder enten 33, 66 eller 99 perler. Bedekransen benyttes af nogle 
muslimer ved recitation af Allahs ”99 smukke navne”. Hvert af disse navne 
beskriver en af Allahs egenskaber, og et navn nævnes for hver perle, 
som flyttes med fingrene. På en del bedekranse er perlerne af forskellig 
størrelse, hvilket angiver navnenes forskellige betydning og status. På 
bedekransen sidder desuden et lille vedhæng, der repræsenterer Guds 
egentlige navn, selve navnet Allah. Den sorte bedekrans består af 33 
perler og en kvast, mens den røde består af 99 perler og to kvaste som 
afslutning. 

Moskeen, byen og verden
Ayasofya er på sin vis en helt gennemsnitlig dansk-tyrkisk moske, og 
så alligevel ikke. Det er især moskeens placering og involvering i byens 
politiske, religiøse og kulturelle liv, der skiller sig ud. 

Roskildes Kulturforenings formand, Tuncay Yilmaz, og den tidligere imam  
har organiseret en del sociale arrangementer sammen med Jakobskirken 
i Roskilde og med Roskilde Domkirke. Gennem offentlige arrangementer 
som fejring af Eid på Stændertorvet, dvs. den fest, der markerer afslut-
ningen af ramadanen, har Yilmaz arbejdet for at integrere moskeen i  
lokalsamfundet. Et mindre eksempel på dette arbejde er, at Koranskolens  
børn har besøgt Roskilde Domkirke, hvor biskoppen viste rundt. Yilmaz  
har også haft inviteret menigheden fra Jakobskirken på besøg i moskeen 
til en snak om hverdagslivet i moskeen, og hvad det vil sige at være muslim.  
Omvendt har Yilmaz, den tidligere imam og brugerne af moskeen besøgt 
kirken og deltaget i søndagsgudstjeneste. I sin tale til åbningsarrange- 
mentet for moskeen udtrykte Yilmaz et ønske om, at moskeen skulle indgå 
i Kulturstrøget, der er et samarbejde mellem en række af byens kultur-
institutioner. Vi ser altså en moske, der engagerer sig i sit lokalsamfund 
med offentlige arrangementer og forsøger at skabe gode relationer til sine  
kirkelige og kulturelle naboer. Dertil kommer, at Roskilde Kulturforenings 
bestyrelsesformand, altså Tuncay Yilmaz, også er medlem af byrådet for 
Socialdemokratiet. Ved sidste kommunalvalg i efteråret 2017 blev Yilmaz 
valgt ind som den kandidat fra Socialdemokratiet, der havde tredjeflest 
personlige stemmer, nemlig 456. Uden konkret at vide, hvem der udgør 
de 456 stemmer, kan man gisne om, at nogle af de borgere, som kender 
Yilmaz fra hans rolle som bestyrelsesformand, også stemte på ham til 
kommunalvalget. Måske kunne man forestille sig, at det, at formanden 
for moskeen er aktiv i lokalpolitik, giver nogle af moskeens medlemmer 
anledning til at interessere sig for lokalpolitik. Eller det, at borgmesteren 
tog det første spadestik til moskeen, kunne få medlemmer af moskeen til  
at føle sig stolte og anerkendte som borgere i Roskilde. Konstellationen 
med et byrådsmedlem, der også sidder som bestyrelsesformand for en 
moske, er ikke desto mindre usædvanlig i Danmark og i Europa.30  
Denne dobbeltrolle var derfor genstand for museets undersøgelse, og i 
forlængelse heraf blev en af Tuncay Yilmaz’ valgplakater fra kommunal-
valget 2017 indsamlet.

Roskildes borgmester, Joy Mogensen, tog det første spadestik til moskeen  
og endte også med at holde tale til åbningen af moskeen i 2018. I tiden op  
til indvielsen var der lokalt en lang debat om, hvorvidt borgmesteren skulle  
deltage i åbningen af moskeen. Tidligere, i november 2017, forklarede Joy  
Mogensen i et interview foretaget af artiklens forfattere, at hendes even- 
tuelle deltagelse i en åbning af moskeen krævede store overvejelser. 
På den ene side kunne hun ikke billige det, som politisk skete i Tyrkiet, 
på den anden side fremhævede hun det gode arbejde, moskeen gjorde 
lokalt i Roskilde.31 Helt op til to dage før åbningen var det stadig usikkert, 
hvorvidt Mogensen ville deltage. Og det var først, da bestyrelsen for 
moskeen kunne give et - for hende - tilfredsstillende svar på moskeens  
relation til den tyrkiske stat, dens økonomiske forhold og med en lovning  
på, at der kun ville blive prædiket religion, ikke politik til åbningen af  
moskeen, at hun sagde ja.32 

”Jeg vil ikke tages til indtægt for regimet i Ankara, men jeg vil gerne vise, 
at alle vores flittige og demokratisk sindede Roskilde-borgere med 
tyrkisk baggrund er meget velkomne vores by”, sagde Mogensen til 
Roskilde Avis.33  

At Tuncay Yilmaz gennem en årrække har siddet som både byrådsmedlem  
og som formand for Roskilde Kulturforening, har givet ham en stor viden 
om og kontaktflade til den lokalpolitiske infrastruktur og forvaltning. 
Samtidig har det givet lokalpolitikerne en kontaktflade til en repræsentant 
for en af byens større etniske og religiøse minoriteter. Det er en dobbelt-
rolle, som både kan have en positiv effekt, men også kan volde problemer.  
Mogensens tvivl om, hvorvidt hun skulle åbne moskeen, begrundede hun  
med Ayasofyas relation til den tyrkiske stat og den ændrede politiske 
situation i Tyrkiet. 

Som vi tidligere nævnte, har den politiske situation også haft konsekvenser  
for det tyrkiske miljø i Danmark, for Diyanet og især for Gülen-tilhængere.  
Den tyrkiske begivenhed, som regeringens håndtering af kupforsøget 
i Tyrkiet var, har altså også haft lokalpolitiske konsekvenser i Roskilde. 
Det er et meget fint eksempel på, at globaliseringen ikke kun foregår på 
nationalt niveau, men også foregår på lokalt niveau: Internationale eller her  
endda nationale begivenheder i Tyrkiet fik både en international reaktion, 
f.eks. fordømmelse fra en række lande, og en lokal reaktion og betydning  
for ellers veletablerede samarbejder i Roskilde.

Den synlige moske
Der er efterhånden skudt en del nybyggede moskeer op i Danmark i løbet 
af de seneste ti år. På den måde er Ayasofya et godt eksempel på denne 
nye bevægelse. Og så alligevel ikke. For det er ikke kun i forhold til det 
lokalpolitiske engagement, at Ayasofya skiller sig ud. Moskeer er ofte pla- 
ceret perifert i byerne i billige bygninger – deraf navnet backyard mosques.  
Det gælder også de nybyggede moskeer. De er som regel placeret uden 
for byens centrum der, hvor kvadratmeterne er billige, hvor der er gode 
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parkeringsforhold, og ofte sådan, at de også ligger tæt på, hvor brugerne  
bor. Da Roskilde Kulturforenings medlemmer skulle stemme om, hvor den 
nye moske skulle ligge, var der flertal for, at den skulle blive liggende i 
centrum af byen – altså dér, hvor den i forvejen lå i Allehelgensgade.34 
Her er kvadratmeterne dog ikke billige, og parkeringsforholdene kan godt 
drille. Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes, at få svar på, hvorfor 
medlemmerne ønskede det – om det er den nære placering til stationen,  
om de går eller cykler til moskeen, om de ikke synes, parkeringsforholdene  
driller, eller om de har været glade for den nære tilknytning til byen. Ikke 
desto mindre er Ayasofya-moskeen med det nye byggeri blevet en del 
af Roskildes skyline; den er blevet synlig med minareter, selvom den dog 
stadig ligger som et baghus. 

I Danmark og i Europa har vi oftest en forestilling om, at religion er im- 
materielt, og det er noget, som vi praktiserer i privatsfæren, dog med 
undtagelse af kirkebygninger og klokkeringning, som er konkrete udtryk 
i det offentlige rum. Når vi oplever de offentlige debatter om f.eks. islam, 
så handler de sjældent om islam, men derimod om religiøs materialitet: 
om halalslagtning, tørklæder, burka, omskæring, moskeer, minareter og 
indkaldelse til bøn i det offentlige rum. Det er materielle manifestationer 
af religion i det offentlige rum, der rammer vores nuværende religions-
begreb som immaterielt og privatliv.35 

Ser vi på de protester og happenings, der har været i forhold til moske-
en, så er det i høj grad synligheden, minareterne, og muligheden for at 
indkalde til bøn, der er omdrejningspunktet. Derudover har reaktionerne 
været rettet mod moskeens relation til den tyrkiske stat. Lidt forenklet 
sagt, kunne man argumentere for, at det er fordi moskeen blev synlig 
som moske, at den er blevet genstand for kritikken. Altså, det er fordi 
moskeen har flyttet sig fra at være en ”ikke-synlig” back yard mosques 
til at blive en bygning, der er genkendelig som moske, at kritikken har 
blomstret. Den ændrede politiske situation i Tyrkiet og valgkampen i 2017  
betød desuden, at der kom ekstra stor fokus på moskeens relationer med 
den tyrkiske stat. 

Synligheden har i Roskilde affødt en række reaktioner. Lokalpolitisk har især  
byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF) kritiseret moskeen for sin relation 
til den tyrkiske stat og argumenteret for ”at en fremmed religion [ikke] 
skal have lov til at dominere det offentlige rum med synlige symboler som  
minareter og kupler.”36 Nationale og internationale organisationer har  
også givet deres besyv på opførelsen af moskeen. Stop Islamiseringen  
af Danmark (SIAD) afholdte en mindre demonstration i forbindelse med 
opsætningen af minareterne. ”Hvorfor er det, at vi har valgt at holde 
demonstrationen ved denne moske? Det er fordi den har fået lov til at 
bygge minareter af lokalpolitikerne”37, sagde formand for SIAD, Anders 

SIAD-demonstation i forbindelse med opsætningen af moskeens minareter d. 12. juli 2017. 
Foto: Unger Anthon/Ritzau Scanpix.
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Graversen, i sin tale ved demonstrationen. SIADs bekymring gik på, at 
moskeen på sigt ville kalde til bøn. Ud over den indkaldelse til bøn, der 
skete ved moskeens åbning, er der ingen planer for, at moskeen skulle få 
tilladelses til det - hertil kan suppleres, at det er der på nuværende tids-
punkt ingen moskeer i Danmark, der har. SIAD udførte i 2017 en aktion i  
Roskilde Domkirke, under fredagsandagten, hvor to af foreningens med- 
lemmer afspillede et muslimsk bønnekald. Formålet var at markere deres  
utilfredshed med biskop Peter Fischer-Møller, fordi han støttede opførelsen  
af moskéen i Roskilde.38 Endelige satte den danske afdeling af Generation 
Identitær plakater op i Algade og Skomagergade da Ayasofya åbnede i 
d. 10. maj 2018. En af disse plakater indgår også i det materiale, som museet 
har indsamlet. På plakaten argumenterer foreningen for, at Tyrkiets præ- 
sident, Recep Tayyip Erdoğan, har oprettet en ny moske i Roskilde, og at  
den er en del af hans islamiseringsprojekt. Det er dog ikke en argumenta- 
tion, som har hold i virkeligheden, bl.a. ud fra den betragtning, at moskeen 
ikke er ny. Roskilde Kulturforening har eksisteret siden 1990, på nøjagtig  
samme sted som den nye bygning ligger. Det eneste, som har ændret sig,  
er moskeens synlighed, og den deraf affødte offentlige debat og ekspo- 
nering i medierne. 

Himlen over Roskilde
Roskilde opstår som en kirkeby omkring år 1000, og i 1100-tallet er der 
allerede 15 kirker i byen. 

Roskilde er fra starten et center for kristendom, kultur og lærdom – en 
europæisk metropol. Før reformationen var der i alt 20 kirker: 1 domkirke, 
13 sognekirker, 5 klostre og 1 kirke i ét af de tre hospitaler. Efter reforma-
tionen stod kun fire kirker tilbage: Domkirken, Vor Frue, Skt. Ib og Sankt 
Jørgensbjerg Kirke. Reformationen og nogle uheldsvangre århundreder 

Når man arbejder med samtiden, 
er der dertil den præmis, at det 
er et emne, mange mennesker  
kan have mange meninger om.

Generation Identitærs plakat opsat på Algade, 
Roskilde, i forbindelse med indvielsen af Ayasofya d. 10. maj 2018. Foto: Laura Maria Schütze

Is omiseringen! 
I dag bliver en moske, dør ejes af den tyrlcislc.e stat indviet i Roslcilde. 1 

bestyrelsen.for moskeen og i Roskildes br,nld, sidder Tuncay Yilmaz, der har 
forbbtdelse til den islamlskfundamentallstlske organisation Milli Gorlls. 

Erdogonorbejder h&df for at styrke islom i 
Eoropa. Dette gøres bfcmdl ondet ved at 
oprette moskeer, som den i Roskilde. 
Erdogan opfdrdrer samtidigt ~e i 
Europa til ikke at integrere sig, og få så 
mange børn som muligt, s6 de kan blive 
•Europas ttemrkr, som han siger. 

Roskldes borgmest«,Joy Mogensen, og biskop Peler 
FtSCher·Møller' S!Gtter Erdogans islamiseri~ . 
Pårrtikere og kirkelilje, som burde ville Roskildes iACIJyooere 
det bedste. s\'igtet deres forpligtffief, og arbejder I stede! 

for atpe Roskikie filet cenlrum for lslanisme. 

Er tiet virkelig det vi vil? 
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ændrede byens status fra metropol til ”en landsby med en alt for stor kirke”.  
Men fra reformationen begynder domkirken kontinuerligt at blive brugt 
som begravelseskirke for kongefamilien, og det gør den stadig i dag, om 
end med en prinsgemal som afstikker. Der er ingen tvivl om, at kirkens 
rolle i og for byen har ændret sig gennem tiden. Ændret sig væsentligt, 
kan man endda sige. Men kirken har altid været en vigtig del af Roskildes  
udvikling og historie, både økonomisk, uddannelsesmæssigt, arbejds-
mæssigt, identitetsmæssigt og turistmæssigt. Det er svært at fremhæve 
andre byer i Danmark, hvor domkirken har været og stadig er så væsent- 
lig en del af byens identitet og historie – en anerkendelse, vi også finder  
hos UNESCO. Man ser kirkens silhuet mange steder, fra logoet på et vogn- 
mandsfirma, til huerne på den lokale kunstner Jørgen Brendekildes nisser 
eller til konturen på forbrændingsanlægget - eller affaldskatedralen, som  
den også kaldes. Som ansatte på museet i Roskilde oplever vi en ud-
præget stolthed blandt byens indbyggere over domkirken. I Roskilde har 
man i 1.000 år levet med den store kirke som en synlig del af hverdagen. 
Samtidig har det at være moske i en domkirkeby også affødt negative 
reaktioner: meninger som, at Roskildes skyline er ødelagt, eller at man 
ikke synes, at bygningens æstetik passer til Domkirkens æstetik.39 Helt 
overordnet må man dog sige, at byrådets stort set samlede opbakning 
til moskeen er usædvanlig i Danmark.40 Om det skyldes Domkirken, Tun-
cays lokalpolitiske engagement eller et byråds åbenhed over for andre 
religiøse minoriteter er svært entydigt at bedømme.  

EPILOG
Indsamlingen af moskeen har været et eksperiment for museet, i den 
forstand at emnet for os og for museer generelt er nyt at beskæftige 
sig med. Den slags eksperimenter genererer altid ny viden om emnet 
og metoderne, og så avler det nye spørgsmål. Når man arbejder med 
samtiden, er der dertil den præmis, at det er et emne, mange mennesker  
kan have mange meninger om. Men også, at lokale, nationale og interna- 
tionale begivenheder kan påvirke og ændre det projekt, som man arbejder 
med – påvirke og ændre præmisserne for vores arbejde og for, hvordan vi  
skal forstå det emne, vi arbejder med. Artiklens sidste afsnit rummede en  
del gisninger, som museet de næste tre år vil forsøge at blive lidt klogere  
på. ROMU er en del af forskningsprojektet Religion – levende kulturarv,  
der bl.a. sammen med RUC skal udforske Roskilde som et religiøst urbant 
rum – historisk og nutidigt.41

FORFATTERNE

Laura Maria Schütze 
Museumsinspektør.  

Katrine Boserup Jensen 
Cand.mag. i religionsvidenskab.  
Var tilknyttet museet i forbindelse med sit universitetsspeciale.

INTERVIEWS

Mogensen, Joy [interview], 28. november 2017.

Yilmaz, Tuncay [interview], 6. december 2017.

Jacobsen, Brian Arly [samtale], 6. juni 2018
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Va n d h j u l e t 
  p å  Ta d r e  M ø l l e 

I 2018 blev vandhjulet på Tadre Mølle udskiftet. I sig selv kan ud- 
skiftningen af et møllehjul måske lyde som en ganske isoleret og 
affældig affære, men hjulet indgår i en stor og begivenhedsrig 
historie, der byder på sagn, en stærk kvinde, en vedholdende 
frivilliggruppe og en bid af det gamle Danmark. 

Et eventyrligt sjællandsk sagn fortæller, at en herremand af adels- 
slægten Bille til Åstrup Gods engang i 1400-tallet gik bedrøvet 
rundt på sine jorder i bunden af den ellers så naturskønne, brede 
og dybe Elverdamsdal. Han kunne til sin store ærgrelse ikke give 
sine folk brød, selvom han havde korn nok. Det var en skrækkelig  
tørke, så der manglede vand til møllerne. Da mødte han på sin tur 
en lille, lodden trold, der fortalte og udpegede ham syv steder på  
hans egen jord, hvor der aldrig skulle mangle vand til møllerne. 
Som tak indsatte herremanden af Bille-slægten trolden som skjold- 
holder i sit våben, og siden er trolden ikke set på egnen. Trolden 
er stadig at se på Billernes våben, idet det er en af de få slægter, 
som fra højmiddelalder til nutid, har ført samme tilnavn. 

Lokalhistorikere har søgt at placere de syv vandmøller i Elverdams- 
dalen på baggrund af skriftlige kilder og spor i landskabet. Det er  
lykkedes næsten alt for godt. De har fundet næsten dobbelt så 
mange! I den dybe Elverdamsdal springer et utal af kilder, og tallet  
syv har igen vist sig som et eventyrtal, der betyder mange – med 
oprindelig mindst 13 vandmøller omkring Åstrup Gods. 
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FRA PRODUKTIONSMØLLE TIL BESØGSSTED
Den eneste bevarede af de mange møller er Tadre Mølle, hvis historie går  
helt tilbage til 1300-tallet. I 1956 berejste ingeniør Anders Jespersen, kendt  
som Mølle-Anders, for Nationalmuseets Mølleudvalg egnen for at se, om der  
kunne reddes bare én vandmølle for eftertiden. Når valget faldt på Tadre 
Mølle, skyldes det i meget høj grad møllens daværende ejer, frk. Marie 
Hansens, store velvilje. Et var at frede en mølle, men det krævede ejers 
accept at restaurere den, og var ejer derefter ikke indstillet på at vise den  
frem for offentligheden, var der ikke meget formål med at frede og restau- 
rere. Marie Hansen – siden kendt som Mølle-Marie – ville hellere end gerne  
vise sin mølle frem, og hun skulle da heller ikke have nogen erstatning for  
en supplerende naturfredning til sikring af dens omgivelser. Møllen blev 
fredet i 1959. 

Mølle-Marie, der som 12-årig flyttede til møllen med sine forældre, overtog 
i 1945 driften efter sin far. I 1952 købte hun møllen og drev den alene, mens  
landbruget blev klaret af en karl. Hun var ikke den eneste kvinde, der drev  
en mølle alene, men hun tilhører de få, der udførte det tunge arbejde med  
sække og kværne selv. Hun har derfor både i sin levetid og for eftertiden  
fået en særlig ikonisk status i mølleverdenen. Mølle-Marie boede på Tadre 
 Mølle frem til sin død i 2003 – 100 år gammel. 

I dag har Den Selvejende Institution Tadre Mølle (DSI-TM) ansvaret for 
ejendommens 12,7 ha, bygninger og mølleanlæg. Avlsbygningerne – her-
under møllen – udlejes sammen med et mindre areal til ROMU til muse-
umsformål, herunder lokalerne til udstilling om møllehistorie og naturen 
i Elverdamsdalen. Stuehuset udlejes til støtteforeningen Tadre Mølles 
Venner (TMV), der har haft afgørende betydning for møllens bevaring 
og formidling.

BEVARING AF MØLLEN 
En vandmølle kræver et omfattende og vedvarende vedligehold. Det er 
rigtig dyrt – både bygningerne, mølleværket, mølledammen med dæm-
ninger, stigbord og til- og fraløb skal passes. Det dyreste af det hele er 
vandhjulet. Dengang møllen var en produktionsmølle, kørte det næsten 
hele tiden, og vandhjulet var overdækket, så det altid var vådt. Så kunne 
det holde i 30 år. Nationalmuseet fjernede overdækningen i 1956 ved 
restaureringen, for nu blev Tadre Mølle jo en besøgsmølle, og det var 
vigtigt, at publikum kunne se vandhjulet, og møllen kører nu kun tem-
porært. Det betyder bare at vandhjulets levetid er halveret. 

Møllernes historie i Danmark er udtryk for en lang landbrugstradition, 
den tidligste industrielle udvikling og taler sig i dagens Danmark ind i en 
diskurs om vedvarende og grøn energi. Selvom fokus i det danske, flade 
land er skiftet til vindenergi, så indskriver også Tadre Mølle og dens 
formidlingsmuligheder sig i et dannelsespotentiale med fokus på de 
vedvarende energiers kraft og en bæredygtig udvikling. 

Mølle-Marie købte i 1952 møllen 
og drev den alene. Hun boede på 
Tadre Mølle frem til sin død i 2003 
- 100 år gammel.
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Mølle-/lade-bygningen gennemgik en omfattende restaurering i 2012. Si-
den har frivillige seniorhåndværkere fra Tadre Mølles Venner restaureret 
stuehuset, svinehuset og staldene for indtjente midler fra TMV’s café og 
butik samt fondsmidler til materialer. A.P. Møller og Hustrus Fond har  
bekostet stråtag på stuehuset. Dette betyder, at Tadre Mølle nu er næsten 
færdigrestaureret. I skrivende stund mangler nyt stråtag på staldenes 
østside, som er finacieret. Dette har vi en forventning om udføres i 2019.

I 2014 var det tydeligt, at det essentielle vandhjul var nedslidt, dvs. gennem- 
råddent, men der var ikke midler til et nyt. I stedet reparerede vi på det 
gamle. Det var en dyr nødløsning. Efter tre år kunne det simpelthen slet 
ikke mere alligevel. Hvad værre var, at selve den solide aksel af egetræ 
revnede. Den burde ellers kunne holde i 100 år, men her havde National-
museet desværre ikke haft en heldig hånd i 1956. Man havde fået lavet lidt 
for meget plads i træet til monteringen af stålakslen. Det bevirkede en  
slitage, vi ikke kunne se. Dertil kom, at malekarmen, slisken, der fører vandet  
til vandhjulet, ikke alene var meget utæt men også så segnefærdig, at 
den var blevet forsynet med en række midlertidige understøtninger.

NYT VANDHJUL 
Møllebygger Jens Jørgensen fra Faxe gav et bud på 555.000 kr. for det 
samlede projekt – aksel, vandhjul og malekarm. Dette oversteg langt DSI- 
TM’s kræfter, der har et budget på 121.000 kr. årligt. Der blev derfor ihær- 
digt og længe søgt eksterne midler. Til sidst lykkedes det på målstregen 
at sætte arbejdet i gang med opsparede midler, bidrag fra Lejre Kommune,  
Augustinusfonden og støtteforeningen Tadre Mølles Venner.

Møllebygger Jens Jørgensen lavede nu alle dele hjemme på værkstedet 
og prøvesamlede. Herefter fjernede han det gamle vandhjul, så DSI-TM 
kunne foretage en grundig og meget nødvendig oprensning af hjulgraven.  
Nu kunne den svære aksel af eg monteres inklusive en ny lejesten. Den 
gamle havde længe været revnet og holdt nødtørftigt sammen. Derpå 
samledes navene, og de nye skuffer – skovle – sattes i. Disse dele er ud-
ført af douglastømmer, som vi håber holder lidt længere end lærk, som 
man traditionelt har brugt. 

Siden har frivil l ige senior-
håndværkere fra Tadre Mølles 
Venner restaureret stuehuset, 
svinehuset og staldene
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Udskiftningen af vandhjulet er en større affære, fordi den naturligvis kræver, 
at også gravhjulet, der sidder på samme aksel inde i møllen, afmonteres. 
Gravhjulet trækker det vandrette krondrev, hvorfra kræfterne overføres 
til kværnene, samt ligeledes sækkehejsen, der via et system af tandhjul og  
kæder kan trække de tunge melsække op. Dertil dukker der som bekendt  
altid noget uforudset op, når man går i gang med et større arbejde (på 
en gammel mølle). Her blev det nødvendigt at eftergå lemme og udskifte  
hængsler.

Malekarmens solide bukke/ben er udført af udsøgt eg, der har den rette 
krumning, mens selve karmen/slisken er udført af douglastømmer. I denne  
er alt samlet med not og fer. Nyt er, at der er lagt silikone i alle samling- 
erne. Det gør karmen mere tæt og er dermed også med til at forlænge 
holdbarheden.

Det nye vandhjul står smukt på den gamle mølle og er lavet med respekt 
for historien – og efter forskrifterne. Vandhjulet er et overfaldshjul, hvor 
vandet løber fra mølledammen ad malekarmen (træslisken til vand) ned 
i hjulet. Møllen får sit vand fra en opstemning af den normalt vandrige 
Tadre Bæk, men dette suppleres med tilløb fra kilder. Skufferne kan hver 
rumme 20 liter vand. Hvis alle skuffer kunne være fyldt på én gang, ville 
hjulet kunne rumme 800 liter vand. Diameteren på hjulet er 360 cm, og 
bredden er 98 cm, og den samlede faldhøjde er 390 cm.

Med det nye vandhjul sikres den forsatte formidling og sanserige ople-
velse på Tadre Mølle, som møllen lægger rammerne for både i og uden 
for åbningstid. Offentligheden har ret til fri færdsel på møllens arealer, 
der drives økologisk med afgræsning ved gallowaykvæg. Omkring hele 
møllens areal går en 2 km lang meget populær trampesti. Naturens og 
historiens tydelige samspil gør, at møllen flittigt benyttes af bl.a. Danmarks  
Naturfredningsforening og Nationalpark Skjoldungernes Land, der også 
har en af sine ”porte” på stedet. 

Det nye vandhjul står smukt 
på den gamle mølle og er lavet 
med respekt for historien – og 
efter forskrifterne
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NOTER

Alle fotografier er taget af Bent Gottfredsen i 2018.

Trolden er den ældste gengivelse af Billernes våben, Lisbet Bryskes 
Slægtsbog1651, Karen Brahes Bibliotek, Roskilde Arkiverne.

FORFATTERNE

Isabella No’omi Fuglø 
Museumsinspektør. 

Bent Gottfredsen 
Formand, Den Selvejende Institution Tadre Mølle  
Formand, Egnshistorisk Forening for Hvalsø
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G e n n e m g a n g  
  a f  F r e d e r i k s s u n d  
  M u s e u m s  s a m l i n g

Det er lugten, der først slår en, når man træder ind på magasinet.  
Der er en tung lugt af motorolie og tjære, men også af noget andet  
og ubestemmeligt – en duft, der flyder ovenpå, som dengang man  
åbnede mormors klædeskab og blev ramt af lugten af kamfer-
creme og engelsk lavendelsæbe. Lugten kommer fra de meterhøje  
hylder, der fra gulv til loft er fyldt med stole med kunstfærdigt ud- 
skårne rygge, konsolborde på spinkle ben, mælkejunger, svensk-
harver med lange jerntænder, skabe, kommoder, værktøj, dimser 
og dingenoter, som engang var nødvendige for at få landbruget, 
købmandsforretningen, værkstedet – ja, livet, til at fungere. Det 
er generationers håndværk, husflid og erindringer, som fylder 
magasinets hylder. Det meste står der, fordi museet har ment, 
at det var interessant og relevant at samle ind. Disse genstande 
har en god historie og er væsentlige for museets forskning og 
formidling; andre genstande er havnet mere tilfældigt på hylden,  
hvorefter man har glemt, hvorfor de blev sat der. Det er de såkaldt  

”uregistrerede genstande”.

En kulturhistorisk samling er i sig selv et interessant historisk vidnes- 
byrd. Den beretter om lokalområdets historie, for Frederikssund 
Museums vedkommende er det f.eks. landbruget, fjordfiskeriet 
og de store virksomheder som jernstøberifabrikken FIOMA, ØTA 
Skalleværk og Frederikssund Skibsværft. Lige så interessant er det  
imidlertid, at en kulturhistorisk samling også afspejler skiftende  
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Værkstedshumor! I Frederikssund Museums samling befandt der sig en omfattende 
samling af kemikalier fra et konservatorværksted. Da der samtidig dukkede et par 
tekstiler op, var det fristende at lave en lille fotoopstilling med reference til det popu-
lære teaterstykke ”Arsenik og gamle kniplinger”. Foto: ROMU
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tiders optagethed af forskellige emner; det kan være svundne tiders pro- 
duktionsmetoder, f.eks. fremstilling af smør og ost eller tekstiltilvirkning.  
Af nyere emner, som man har interesseret sig for på Frederikssund  
Museum, er bl.a. husflid og besættelsestiden. I de senere år, hvor mange  
museer har fusioneret, siger det sig selv, at man har samlinger, som over-
lapper, simpelthen fordi de enkelte lokalmuseer har interesseret sig for de 
samme emner.

Mange lokalmuseer har igennem tiden haft en begrænset økonomi og har  
derfor ofte taget til takke med lader, loftsrum og lignende lokaler til sam- 
lingsopbevaring, som det har været tilfældet for Frederikssund Museum, 
der dog fik nyt magasin i 2009. Det har langtfra givet optimale forhold for  
de lokalhistoriske samlinger, og mange genstande bærer i dag præg af  
fugtskader og angreb af skadedyr. Øgede krav til en professionel tilgang 
til bevaring betyder, at museerne i disse år gennemgår deres samlinger 
for at få styr på, hvad de indeholder, og hvilken stand genstandene er i.

ROMU har således igangsat projektet ”Flere samlinger, ét museum”, hvor 
museet inden for de næste år vil gennemgå sine samlinger med henblik 
på at identificere, hvad der skal bevares for eftertiden. I 2018 blev dele af  
Frederikssund Museums samling gennemgået. I alt drejede det sig om 
ca. 6.400 inventarnumre, primært genstandsgrupperne: boliginventar,  
landbrugsredskaber, hestevogne og værktøj. Desuden blev en stor samling  
arkivalier gennemgået med henblik på at overdrage dem til Frederikssund  
Lokalhistoriske Arkiver.

BAGGRUND FOR SAMLINGSGENNEMGANGEN
I 2011 blev Egnsmuseet Færgegården sammenlagt med Roskilde Museum  
og skiftede efterfølgende navn til Frederikssund Museum, Færgegården. 
Hele museumskoncernen hedder i dag ROMU. ROMUs samlinger består 
af i alt ca. 190.000 inventarnumre, fordelt på følgende sammenbragte 
samlinger:

• Lejre Museum, Lejre Kommune  
(oprettet i 2003 som filialmuseum til Roskilde Museum)

• Bramsnæs Museum og Arkiv, Bramsnæs Kommune  
(oprettet 1991 som filialmuseum til Roskilde Museum)

• Fjordcenter Jyllinge, Gundsø Kommune  
(oprettet 1992 som filialmuseum til Roskilde Museum)

• Frederikssund Museum (tidl. Egnsmuseet Færgegården)  
(oprettet 1984)

• Roskilde Museum  
(oprettet 1929)

I en sådan fusionsproces er det naturligt at vurdere de tilvejebragte sam- 
linger, deres bevaringsstand og sammensætning. Formålet er bl.a. at kort- 

lægge behovet for udskillelse og kassation af genstande uden relation til 
museets nuværende formålsparagraf og indsamlingsstrategi, dog under 
behørig hensyntagen til samlingernes historik. Denne opgave er ROMU i 
dag i fuld gang med. 

Ønsket om at igangsætte en gennemgang af Frederikssund Museums 
samlinger blev desværre særdeles aktuelt, da der her blev konstateret et 
angreb af skimmelsvamp i 2013. Skimmelvækst nedbryder genstandene 
og er desuden sundhedsskadeligt for det personale, som håndterer dem. 
Eneste løsning på problemet er en omfattende afrensning – en proces, 
der både er dyr og tidskrævende. Inden en afrensning kan sættes i værk, 
er museet derfor nødt til at sikre sig, at der udelukkende bliver brugt 
ressourcer på genstande, der har en meningsfuld tilknytning til museets 
samling. 

TIDLIGERE SAMLINGSGENNEMGANG
Da Egnsmuseet Færgegården i 2009 flyttede til nye magasiner, benyttede  
man lejligheden til at gennemgå dele af samlingen, og flere genstande 
uden registreringsnummer eller meningsfuld proveniens blev udskilt. 
Det samme gjaldt større samlinger uden tilknytning til museets indsam-
lingsområde, herunder flere genstande fra Karen Warmings vævestue i  
København. Disse genstande blev overdraget Tekstilmuseet i Herning, der 
er en del af Museum Midtjylland.

En gennemgang blev desværre 
særdeles aktuelt, da der her  
blev konstateret et angreb af 
skimmelsvamp i 2013...

PROVENIENS: 

Indenfor nyere tids kulturhistorie betegner proveniens 
en genstands fremstillingssted og anvendelsessted, 
funktion samt ejerforhold
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Der var imidlertid stadig en del genstande tilbage med ingen eller util-
strækkelig proveniens. Hertil kom genstande, der var så hårdt angrebet 
af skimmelsvamp, at der var behov for at vurdere, om de skulle udtages 
til afrensning, eller om der evt. fandtes dubletter i samlingen, som var i 
bedre stand og med lige så god proveniens. Det var desuden oplagt at 
gennemgå de genstandsgrupper, hvor der var et sammenfald mellem 
Frederikssund Museums samling og de øvrige samlinger på ROMU. Et 
eksempel herpå er samlingen af Roskildeskabe, hvoraf både Roskilde 
Museum og Frederikssund Museum har flere. I sådanne tilfælde foretog 
ROMU en vurdering af samlingen under ét og udvalgte de skabe, der var 
i bedst stand og med mest fyldestgørende proveniens. 

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE
Inden gennemgangen blev påbegyndt, opstillede ROMU en række fælles  
og overordnede kriterier for, hvilke genstande museet ønskede at beholde: 

• Genstanden skal have forskningsværdi, dvs. den skal være knyttet 
til museets indsamlingsområde og have værdi i forhold til museets 
forskningsstrategi.

• Genstanden skal have relevans i forhold til museets formidlingsstrategi.

• Genstanden skal have dokumentationsværdi, dvs. den skal have fyl-
destgørende og relevant proveniens, som understøtter dens kultur-
historiske værdi.

• Genstanden skal have relevant indkomstmåde, dvs. den skal være 
indsamlet som led i en undersøgelse og som del af en større helhed. 
Som eksempel kan nævnes genstande indsamlet i forbindelse med 
Frederikssund Skibsværfts lukning. 

• Repræsentativitet: Findes lignende genstande i samlingen med 
tilsvarende eller bedre proveniens? 

• Sjældenhed – i forhold til museets samling og/eller på landsplan.

• Bevaringsstand: Genstande i god stand prioriteres, hvis den kultur- 
historiske værdi er intakt.

• Omkostningerne ved en konserveringsindsats skal stå i et rimeligt for- 
hold til genstandens forskningsmæssige og formidlingsmæssige værdi. 

Prioritet havde desuden genstandsgrupper, som blev vurderet til at have 
en særlig betydning for forståelsen af lokalområdets kulturhistorie. Det  
drejede sig blandt andet om genstande knyttet til fiskeri på Roskilde Fjord  

Skimmelsvamp i samlingerne giver anledning til særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Det  
betyder, at alle, der færdes på magasinet, skal være iklædt åndedrætsværn, beskyttelsesdragt  
og handsker. 
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og genstande fra områdets store virksomheder: FIOMA, Kyndbyværket,  
Haldor Topsøe, Frederikssund Andelssvineslagteri, Frederikssund Skibs- 
værft m.m. Desuden genstande med relation til særlige byerhverv, her-
under lægepraksis, karetmagerværksted, malerværksted m.m.

Det blev diskuteret, hvor snævert samlingen skulle tilpasses. Var det f.eks.  
kun genstande med umiddelbar relevans for Frederikssund Museums 
fokusområde, fjordens kulturhistorie, som skulle bevares? Eller kunne det  
også være relevant at bevare genstande fra indsamlingsområdets ”opland”, 
f.eks. landbrugsredskaber? Af hensyn til samlingens fremtidssikring blev  
det besluttet, at også disse genstande skulle beholdes, såfremt de havde  
en god proveniens og et tilhørsforhold til museets indsamlingsområde, 
forstået som Frederikssund Kommune. 

SOGNEFOGEDGÅRDEN
Undervejs i gennemgangen blev museet opmærksom på, at samlingen 
rummede omfattende indsamlinger fra flere store gårde. Det drejer sig bl.a.  
om gården Moselund i Landerslev samt Sognefogedgården ved Skoven 
i Kulhuse. Fra Sognefogedgården indsamlede daværende Egnsmuseet 
Færgegården i midten af 1980’erne over 2.300 genstande. Dengang var 
det praksis at indsamle i helheder, dvs. man hjemtog alt inventar, lige fra 
æsken med sejlgarnsstumper til store landbrugsmaskiner. Tanken var, at 
man på den måde kunne fastholde en livsform i øjeblikket og skabe en 
tæt fortælling om det pågældende sted. Til gengæld var den enkelte 
genstands udsagnsværdi mindre relevant. Det siger sig selv, at en sådan 
hjemtagning fylder på magasinhylderne! Det var heller ikke alle genstande,  
der var i lige god stand, for man valgte dengang også at hjemtage kasseret 
og ødelagt bohave, som var blevet sat på gårdens loft for senere at blive 
smidt ud. I dag er der langt større fokus på den repræsentative enkelt-
genstands fortælleværdi, og vi var derfor nødt til at spørge os selv, om 
det gav mening at beholde samtlige 12 ens spisestuestole? Og hvad med  
de 10 ens urtepotter? Det vil jo aldrig alligevel kunne lade sig gøre at 
genskabe hjemmet i sin helhed. Var det mon nok, at museet bevarede 
oplysningerne om, at der havde stået urtepotter i Sognefogedgårdens 

vinduer? Data er gode at have, men kan aldrig erstatte genstandenes 
sanselige egenskaber. Fordi indsamlingen fra Sognefogedgården var 
meget fyldestgørende, med tegninger over interiører og interviews med  
beboerne, valgte museet at betragte Sognefogedgården som en samling 
i sig selv og udelukkende frasortere genstande i meget dårlig stand. For 
de andre gårdes vedkommende er kun beholdt de genstande, der har en 
helt særlig og dokumenteret tilknytning til stedet. 

GENSTANDE UDEN INVENTARNUMMER 
Det viste sig, at ca. 25 % af de gennemgåede genstande var uden inventar- 
nummer. Dette kan skyldes, at de enten var hjemtaget for senere at blive  
registreret, at de var anskaffet for at indgå i formidlingen, eller at et mani- 
lamærke er gået tabt. En del af museets ældre genstande har oprindeligt  
været mærket med ”frimærker”, påklistrede mærkater. Disse kan med tiden  
være faldet af, og var genstanden ikke mærket på anden vis, kan det være  
svært at efterprøve, om den rent faktisk har tilknytning til samlingen. 
Hvis der på nogen måde kunne være mulighed for, at den på et tidspunkt  
havde været en del af samlingen, blev dette naturligvis efterprøvet ved 
opslagi museets arkiver.

ARKIVALIER
Også Frederikssund Museums samling af arkivalier og arkivalielignende 
materiale blev gennemgået. ROMU har ikke en lokalhistorisk arkivfunktion  
og hjemtager if. museets indsamlingsstrategi kun i mindre omfang arkivalsk 
materiale. Når det alligevel finder sted, drejer det sig primært om materiale  
med tilknytning til undersøgelser foretaget af museet, eller om arkivalier 
med relation til indkomne museumsgenstande. Arkivalier og dokumenter  
af almen lokalhistorisk karakter indsamles og gemmes efter aftale af lokal- 
arkiverne. For Frederikssunds vedkommende er det Frederikssund Lokal- 
historiske Arkiver, der hører under Frederikssund Biblioteker. Det er en 
god arbejdsdeling, og museet har et dagligt fint og frugtbart samarbejde  
med arkivet. 

Hvorfor materialet i det hele taget var blevet indsamlet i perioden fra 
Frederikssund Museums oprettelse i 1984 og de følgende tiår, står ikke 
klart, men beror formodentlig på skiftende inspektørers særlige interesse- 
områder.

Derfor blev det omfattende materiale gennemgået med Frederikssund 
Lokalhistoriske Arkiver med henblik på en overdragelse dertil. Ved gen-
nemgangen viste det sig, at materialet ud over egentlige dokumenter 
også indeholdt trykt materiale som fagbøger, skønlitterære bøger og 
småskrifter. Efter fælles overenskomst udtog arkivet mere end 3.000 
dokumenter, som ROMU vurderede ikke at være relevante for museets 
ansvarsområde. 

I  dag er der langt større fokus 
på den repræsentative enkelt-
genstands fortælleværdi...
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I alt er således blevet udskilt 4.401 arkivalier/bøger – hovedparten er 
overdraget til naboarkiver, resten overdraget til andre museer, returne-
ret til givere, kasseret eller gemt på museet, hvor materialet vil indgå på 
bibliotek eller arkiv. 

PROCES
En samlingsgennemgang med efterfølgende udskillelse af genstande er 
en arbejds- og tidskrævende proces, der er underlagt en række krav fra 
Slots- og Kulturstyrelsen, der også skal give den endelige tilladelse til ud- 
skillelse og evt. kassation. Museerne kan altså ikke bare smide genstande  
væk, der først er kommet ind i samlingerne. Blandt kravene er, at der fra  
museets side naturligvis skal foreligge en faglig argumentation for, hvorfor  
en genstand ønskes udskilt. En udskillelse kan ske ved enten at overdrage 
den til andre museer, lade den overgå til museets studiesamling, returnere  
den til giver eller destruere den.

Samlingsgennemgangen på Frederikssund Museum foregik rent praktisk 
ved at gennemgå samlingen systematisk, reol for reol. Hver genstand blev  
indført i et regneark med oplysninger om inventarnummer, beskrivelse,  

UDSKILLELSESPROCES: 

Når museer skal udskille en registreret genstand  
fra deres samlinger, kræves der jf. retningslinjer  
fra museernes myndighed, Slots- og Kulturstyrel-
sen, at museet afsøger muligheden for, at andre 
statsanerkendte museer overtager genstanden. 

Såfremt det ikke er muligt at overdrage genstanden 
denne vej, vil museet forsøge at tilbagelevere gen-
standen til giver eller givers efterkommer. 

Kan giver ikke findes eller ønskes genstanden ikke 
retur, kan museet, efter tilladelse fra styrelsen, ud-
skille genstanden til anden brug eller destruktion.

Tilbagelevering af genstande. Museet skal spørge giver eller givers arvinger, om en genstand 
udtaget til kassation ønskes tilbage. Her er det en trykkemaskine, som har fundet et nyt hjem 
på givers arbejdsplads, en teknisk skole i Københavnsområdet. 
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SARA: 

Statsanerkendte museer skal indberette deres registre-
rede samlinger til den nationale database SARA. SARA 
blev implementeret i efteråret 2018 som afløser for den 
hidtidige database, REGIN.

proveniens og giver samt en vurdering af dens tilstand. Der blev desuden  
taget et foto af genstanden. I den efterfølgende udvælgelsesproces blev  
genstanden vurderet i forhold til disse oplysninger. Eventuelt blev der 
foretaget yderligere opslag i museets arkiver, foretaget research i museets  
håndbibliotek og på lokalarkivet. Til hjælp for denne proces havde museet 
desuden etableret en referencegruppe bestående af museumsfrivillige 
med et godt lokalkendskab eller et speciale inden for særlige områder  
med betydning for museets indsamlingsområde, f.eks. håndværk, landbrug,  
værftsindustri og fiskeri. Genstande udtaget til kassation blev desuden 
gennemgået af museets samlingsansvarlige inspektør og museets direktør.  

Tvivlstilfælde blev besigtiget, inden en endelig beslutning om kassation 
eller ej blev taget. Endelig blev de færdige lister sendt til og gennemgået  
af nabomuseer eller specialmuseer, så disse havde mulighed for at udtage  
og få overdraget specifikke genstande. 

Som led i samlingsgennemgangen havde ROMU en ansat i arbejdsprøv-
ning, som stod for at efterspore de mange hundrede givere med henblik 
på en eventuel tilbagelevering af genstandene. 

Efter Slots- og Kulturstyrelsens endelige tilladelse til udskillelse har efter- 
bearbejdningen bestået i at jævnføre accessionsprotokoller og museets 

Samlingsgennemgangen foregik 
rent praktisk ved at gennemgå 
samlingen systematisk, reol for 
reol.. .

registreringsdatabase SARA med oplysninger om, hvilke genstande der  
er blevet udskilt i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse. Den 
fulde genstandsbeskrivelse forbliver i registreringsdatabasen, som doku- 
mentation af museets indsamlingspraksis. 

Ud over arkivalierne blev i alt blev 1.993 genstande gennemgået. Af disse  
blev 530 uden inventarnummer udtaget til kassation eller studiesamling. 
I alt blev 495 genstande med inventarnummer udtaget til kassation. Af 
disse overgik 83 genstande til andre museer, mens 16 blev returneret til  
giver eller givers arvinger. I alt 120 genstande er overgået til museets studie- 
samling.

FREMTIDEN
I alt er ca. 6.400 inventarnumre blevet gennemgået i den første fase af  
samlingsgennemgangen på magasinet i Jægerspris. Tilbage står yderligere  
ca. 24.000 nyere tids genstande, som primært falder inden for kategori-
erne husgeråd og inventar, håndværk, legetøj, skilderier og mindre land-
brugsredskaber. Museet vil derfor fortsætte arbejdet i de kommende år. 

Når samlingsgennemgangen for Frederikssund Museums vedkommende  
er overstået, fortsætter dette arbejde med ROMUs øvrige samlinger efter  
samme kriterier, således at museet inden for en overskuelig årrække står 
tilbage med en samling, som har relevans for museets forsknings- og 
formidlingsarbejde. 
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D a n s k  p u n k  
   p å  R A G N A R O C K

Som en del af sin uddannelse på den kulturhistoriske kandidatlinje 
på Aarhus Universitet har artiklens forfatter brugt et semester 
som studiepraktikant på RAGNAROCK. Praktikkens undersøgelser  
og opgaver vil danne grundlag for det afsluttende speciale på 
kandidatdelen. I specialet vil konkrete genstande indgå som det 
kildemæssige grundlag for analyser

I sommeren 1977 kom punk til Danmark. Punk var og er både en  
musikgenre og en kultur og opstod nogenlunde samtidigt i løbet  
af 1976 i USA og England. I ROMUs samling findes, i regi af museets  
ansvarsområde for pop, rock og ungdomskultur, en række gen-
stande, som giver indblik i dette stykke kulturhistorie i Danmark. 
En af de helt centrale skikkelser i den første danske punkbølge, 
Camilla Høiby, har doneret en større samling til museet, hvoraf 
en mindre del indgår i udstillingen på RAGNAROCK, mens den 
øvrige del er magasineret.

METODE
I studiepraktikken har den primære opgave været at gennemgå 
samlingen og undersøge dens kulturhistoriske værdi og formidlings- 
mæssige potentiale og denne viden har dannet grundlag for den 
efterfølgende registrering af de udvalgte genstande. Tilgangen i for- 
løbet og baggrunden for undersøgelsen har derfor haft et dobbelt  
formål: både at arbejde konkret med samlingsgennemgangen samt 
opnå et fagligt forankret indblik i det relevante kildemateriale. Som  
en del af studiet på Aarhus Universitet har forståelsen af subkulturer,  
herunder punk, været omfattet, og der har således været en relevant  
baggrundsviden om punkkulturen inden praktikkens begyndelse. 
Men ud over dette, trods alt relativt begrænsede, eksisterende 
kendskab til den danske punkscene og subkulturelle teorier har 
de styrende principper for udvælgende af genstandene og fokus 
i undersøgelsen konsekvent været prioriteret ud fra spørgsmålet 

”hvad kan genstandene fortælle?”.
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Denne artikel vil derfor være en indføring i både den genererede viden 
samt de overvejelser og refleksioner, som opstår undervejs i samlings- 
arbejdet, sammenholdt med den sideløbende supplerende research. 
Artiklen vil være struktureret omkring de forskellige historier, udvalgte 
genstande fra samlingen er bærere af. Genstandene har været valgt ud fra  
den præmis, at de giver indblik i nogle af de fokuspunkter og dynamikker,  
som vil være grundlaget i det efterfølgende speciale. Samlingen består af 
tøj, plakater, fanzines (fanskabte små magasiner og tryksager), og andre 
genstande, som blev brugt i Camilla Høibys omgangskreds. Denne bestod  
bl.a. af et af de tidligste danske punkbands, The Sods, som senere blev til  
Sort Sol, og allerede her kan man tyde relevansen af dette stykke kultur-
historie – et band, som igennem 1990’erne blev et af de mest populære 
rockbands i Danmark, havde deres begyndelse i det kreative punkmiljø i  
slutningen af 1970’erne. Netop heri ligger en del af punkens betydning – for 
de involverede fungerede subkulturen som en slags kulturel nulstilling, 
hvor udtrykket fik frit løb, og man kunne starte forfra. Fokus i artiklen 
vil derfor ikke være på musikken, men i højere grad de kulturhistoriske 
betydninger, som var at finde i punkscenen.

FORTÆLLINGER FRA SAMLINGEN 
En af punkernes helt centrale udtryksformer var deres beklædning. I 1977 
skulle der, modsat i dag, ikke lige så meget til for at skille sig markant ud. 
Men selv i dag ville punkerne skille sig ud og afføde opmærksomhed i by- 
billedet. De genforhandlede de eksisterende modenormer og vendte dem  
på hovedet. Det var især i det visuelle udtryk, at punkernes DIY-mentalitet 
(do it yourself) var synlig. Tøjet blev et medie for budskaber og holdninger,  
som sammen med musikken, attituden og handlingerne udgjorde punkens  
gennemslagskraft. Påskrifter, logoer, bandnavne, citater og badges blev 
flittigt brugt. Tøjet skulle omformes eller designes helt fra bunden, så det  
var unikt, grimt og provokerende. Det blev revet og klippet i stykker, for 
igen at blive holdt sammen af sikkerhedsnåle og grimme syninger eller 
ekstra lynlåse. I forbindelse med indsamlingen af genstandene fortalte  
Camilla Høiby, at de brugte en masse lyserødt materiale til tøj, da de syntes,  
det var den grimmeste farve. De vendte bogstaveligt talt om på normer-
ne. Samlingen på Ragnarock indeholder tøj i stort set alle farver, former 
og materialer. Sorte bukser med lynlåse over det hele, en hjemmestrikket 
lyserød sweater med løse tråde og alt for lange ærmer, T-shirts overdækket  
med både sangtekster og politiske budskaber, bandnavne og tilfældige 
beskeder.

Punkernes tøj var fyldt med udtryk, statements og referencer. Det kunne f.eks. være navnet 
på en ven og skikkelse i miljøet, som det er tilfældet med T-shirten på Jesper Reisinger spil-
lede i et af de første punkbands ”No Knox”, og han hjalp ”The Sods” med deres første show. 
Dette viser også forholdet mellem fan og udøver som værende markant anderledes end den 
ellers enorme idoldyrkelse og stjernestatus, som man i 1970’erne var begyndt at forbinde 
med rockmusikkens giganter. 

Punkernes tøj var fyldt 
med udtryk, statements 
og referencer...



86 87

Et af de mest interessante aspekter, som jeg i arbejdet med samlingen 
opdagede, var forskellen i den lille kerne af den københavnske punkscenes  
selvforståelse og omverdenens opfattelse af dem. Det er blandt andet 
også i den forbindelse, at punk bliver relevant at beskæftige sig med, idet 
den sættes i kontekst med samtidens etablerede samfund og dertilhørende  
værdier og normer. Tøjet og musikken siger i sig selv en del om punkernes 
selvforståelse. Men især deres fanzines giver et glimrende indblik heri, og 
særligt når disse sammenlignes med mere mainstream og populærkul- 
turelle blade som Vi Unge og musikbladet MM, er der tydelige forskelle i 
holdningen og forståelsen af punk. Fanzines blev populære i punkmiljøet,  
fordi det netop var en lille ”bevægelse”. Som medie har fanzinet ikke 
kommercielle hensigter, men ønsker blot at oplyse og samle interesserede.  
Derfor er det også et glimrende udtryk for datidens DIY-kulturen og  yder- 
mere en kilde til punkernes selvforståelse. De skrev til ligesindede og folk,  
der ellers var interesserede, hvorfor man må antage, at de bedst muligt  
forsøgte at fremstille deres ”sag” på en bestemt måde. De skrev om noget,  
som de øvrige medier ikke gjorde, eller i hvert fald ikke gjorde på en måde,  
som punkmiljøet kunne spejle sig i. Derfor var det også naturligt selv at  
producere et medie. Punkæstetikken skinnede i høj grad igennem i deres  
fanzines, der ikke lignede mainstreambladene. De var fyldt med kunstne- 
riske indslag, ofte uden konkrete betydninger forbundet med dem. De  
havde karakter af tilfældighed, hvilket måske afspejlede punkernes følelser. 
De indeholdt sommetider digte, f.eks. af den senere folkekære digter 
Michael Strunge. 

I de øvrige medier opfattede man punken anderledes. Dette bliver især 
tydeligt, når man nærlæser de forskellige anmeldelser af punk, der fik 
plads i mainstreambladene. Her blev musikken beskrevet som en tilbage- 
venden til den simple, ærlige og energiske rock and roll i en tid, hvor store  
og dyre produktioner ellers dominerede musikbranchen. Denne karakteri- 
stik er som sådan ikke forkert – man ville tilbage til et udgangspunkt, som 
var blevet glemt i de dyre studier og i musikernes stræben efter storhed 
og rockstjernedrømme. Men mainstreambladene syntes ikke i samme grad,  
at det var nytænkende og revolutionerende. Flere punkbands blev stemplet 
som kopier, andre blev kaldt for skrald. Og det virkelig interessante er, at 

Fanzines blev populære i punk-
miljøet, fordi det netop var en 
li l le ”bevægelse”.
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de bands, der blev fremhævet i mainstreambladene som de gode punk- 
bands, og dem, der ikke blot var larm og dårlig musik, var dem, som 
punkerne ikke selv syntes om. Faktisk var det ofte tilfældet, at dem, som 
musikbladene fremhævede og satte i punkbås, slet ikke selv identificerede 
sig med subkulturen.

Det samfund, som punkerne forsøgte at løsrive sig fra, var det i virkelig- 
heden ikke muligt helt at undgå. Subkulturer vil altid være et produkt af  
det samfund, som de forsøger at definere sig selv imod. De bruger samme  
produkter, men med et andet udtryk. Punkerne gjorde det samme. I sam- 
lingen på Ragnarock findes en masse hjemmelavede badges. Der er mange 
forskellige størrelser og former, men én model går igen – knapslen. Disse  
blev produceret af Faxe og Pepsi og sad på disse drikkevarer som kapsler. 
De blev markedsført i bl.a. Vi Unge som ”knapsler” og kunne bruges til at  
lave sine egne, personlige badges. Punkerne brugte dem i høj grad og  
skrev især bandnavne på dem. Camilla Høiby fortæller, at de blev solgt,  
og pengene kom i puljen til finansiering af indspilning og udstyr til The 
Sods. På den måde indfandt punkerne sig midt i mainstreamkulturens 
forbrugerkultur og brugte knapsler, ligesom en masse andre unge sikkert  
også gjorde. Men på en anden måde. Et andet eksempel på samme pointe  
er den T-shirt, der ses på billedet på s. XX. (…) . Billedet viser en T-shirt 
med et banklogo, som er blevet modificeret og designet på ny af dens 
ejer, formentlig Camilla Høiby. Kontrasten mellem bankens logo, der fore- 
stiller Rasmus Klump, og de aktivistiske, næsten politiske budskaber er  
ganske iøjefaldende og forstærker næsten provokationselementet. Pun-
kerne omformede velkendte symboler fra samfundet og gav dem et ny 
udtryk. 

ÆGTE PUNK?
Hvad ville punkerne? Og hvorfor er historien om den første punkbølge, 
der i virkeligheden var en lille gruppe mennesker, relevant at fortælle godt  
40 år senere? Sociologen Dick Hebdige påpeger i sin banebrydende bog  
Subculture: The Meaning of Style fra 1979, at subkulturer altid er en reak- 
tion og fungerer som løsning på nogle problemer, som en gruppe unge 
har til fælles1. Det samme kan siges om den første danske punkbølge. 

Subkulturer vil  altid være  
et produkt af det samfund,  
som de forsøger at definere  
sig selv imod.
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sammenhæng som en gruppe kulturinteresserede, passionerede unge, 
der reagerede på et samfund, som de ikke kunne forene sig med, og 
gjorde det med en vestlig, international selvforståelse. 

Samlingen af punkgenstande på Ragnarock omfatter primært genstande 
fra København og kun i mindre grad Århus. Der var en punkscene i Århus, 
og nogle af de mest populære punkbands kom fra byen. Navne som Lost  
Kids og Kliché deltog i de store punkbegivenheder ligesom københavnerne.  
Men det er, som om scenen i København alligevel var mere ”organiseret” 
og sammenhængende og trods alt lidt større end den århusianske. Det 
vil derfor være relevant at undersøge miljøet i Århus nærmere, sammen- 
ligne det med København for derved at få et mere fyldestgørende billede  
af punk og dens betydning i hele Danmark. 

I tidens forskellige fanzines kan man spore en form for rivalisering mellem  
de to scener. Groft sagt mente københavnerne ikke, at den århusianske 
scene var autentiske nok, og at det hele var lidt useriøst. Modsat følte 
århusianerne, at den københavnske scene var for seriøse, og at der kun 
var plads til en lukket klike. Den åbenhed, som punkerne ellers brystede 
sig af, var i virkeligheden sat til side for et elitært hierarki, hvor nogle få sad  
på posterne. Dette modsætningsforhold synes interessant, da det findes i  
så lille et land som Danmark, og det belyser netop et af punkens problemer, 
nemlig spørgsmålet om, hvad der er autentisk og ægte punk.

Men hvorfor er historien relevant at fortælle i dag? Punk var, og er, en sub- 
kultur, der er let genkendelig. De fleste ville kunne genkende en person 
i den klassiske punkbeklædning og ikke være i tvivl om dennes stil. Og 
selvom punk blev set, og af mange stadig ses, som en revolutionerende 
periode og som en kulturel nulstilling, må subkulturen alligevel ses som led 
i en kontinuitet. Siden 1940’erne har der i Danmark været subkulturelle 
tendenser blandt ungdommen. Under besættelsen skabte swingpjatterne  
ravage og overskrifter i København, da de dansede i Tivoli og lyttede til 

”negermusik”. De kan siges at være den første egentlige subkulturer af den  
række, der fulgte i efterkrigstiden. Hippierne var den næste store gruppe- 
ring og kom som reaktion på verdenssamfundets tilstand. Deres budskaber 
var fred og kærlighed og de efterlod sig erindringer om ”the summer of  
love”. Og så blev det punkernes tur. Efter at hippietidens idealer og løfter  
viste sig ikke at blive efterkommet, vandt skepticismen. Punkerne var på 
den måde realister. De mente selv, at de så igennem alt det falske og alle 
facaderne, og forsøgte at leve på en måde, som de kunne stå inde for, 
når nu alt ikke blev, som hippierne havde lovet

De levede i et samfund, som de ikke kunne forene sig med. Arbejdsløs- 
heden var høj, og mange unge følte ikke, at der var behov for dem. Hvis 
man samtidig på den ene eller anden måde følte sig anderledes end de  
fleste andre mennesker, kunne punken virke som en god, alternativ løsning.  
Her gik man sammen om at være anderledes og vise sin utilfredshed med  
et umiddelbart meningsløst samfund uden nogen nævneværdig fremtid 
i sigte. Hvis man læser i Vi Unge fra perioden, vil man finde flere lange 
artikler, der behandler ”almindelige” unges svære liv. Depression, mangel 
på tilhørsforhold og arbejdsløshed var nogle af de temaer, der ofte blev 
taget op. Punkerne levede på den måde ikke i et anderledes samfund og  
var netop et produkt af samme samfund, men de reagerede på en anden 
måde og tog reaktionerne til det ekstreme. Men disse reaktioner opstod  
ikke af sig selv. Inspirationen fra England og til en vis grad USA var altaf- 
gørende. Historien om punkens begyndelse i Danmark tager bl.a. sit afsæt 
i, at Camilla Høiby vendte hjem fra et au pair-ophold i London i sommeren  
1977 med blåt hår og punkbeklædning og dermed bragte punken med sig  
til København. Hendes kæreste var Steen Jørgensen, som senere blev 
forsangeren i The Sods, og sammen med en gruppe mennesker kom de 
til at danne den centrale punkscene i København. 

I England havde punken fået sit mest tydelige og fastlåste udtryk. Allerede  
før punk for alvor tog fart i Danmark, snakkede man i England om punkens 
død. Punk blev fra omkring 1979 reduceret til et medieskabt billede af 
sortklædte unge med Dr. Martens-støvler, læderjakker og piercet med 
sikkerhedsnåle. Denne uniformslignende karakteristik af punk medførte 
en afstandtagen fra de ”ægte” punkere, som nu ikke længere kunne stå 
inde for dette udtryk – punk havde mistet sin autenticitet. Men der var nu  
skabt et sæt værdier, nogle medier og attituder, som inspirerede en gruppe  
unge i Danmark. Det skal ikke forstås således, at de danske punkere blot 
overtog en færdig pakke fra England. Men det er tydeligt, at scenen ikke 
havde været den samme uden den udvikling, der startede i England og 
USA omkring 1976. Således kan den danske punkscene ses i international  

I  England havde punken fået  
sit mest tydelige og fastlåste 
udtryk. Allerede før punk for  
alvor tog fart i  Danmark,  
snakkede man i England om 
punkens død
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1 0 0  s v i n  m e d 
   s l ø j f e r  p å

Det støver og støjer i skrivende stund på Køgevej i Roskilde. Siden  
august måned har Boligselskabet Sjælland revet dele af Roskilde 
Andels-Svineslagteri ned for at gøre plads til, at nye beboere kan 
rykke ind i nye bygninger i 2021. 

Andelsslagteriet blev stiftet i 1894 med 1.100 andelshavere. Den 
første gris blev slagtet d. 25. marts 1895 kl. 12.00, derefter fulgte  
slagtningen af 100 svin med røde silkesløjfer i ørene. 

”Det var en hel Fest, med Leveraab, rigtignok ikke for Svinene, som 
skulde dø, men for Slagteriets Fremtid. […] Direktøren indviede 
Slagtningen ved selv at stikke den første Gris, der hejsedes op i den  
Bom, der formentlig vil blive den sidste Glidebane for Størstedelen  
af Roskildeegnens Svin herefterdags”, sådan refererer Kr. Schnack  
en unavngiven presse for at skrive om åbningsarrangementet 
(”Pressen” i Kr. Schnack 1947, s. 26).

Det første danske andelsslagteri dukkede op i 1887 på Horsensegnen,  
og allerede året efter var der et ønske om at etablere et tilsvarende 
i Roskilde. Derefter gik det stærk for andelsslagterierne i Danmark, 
og omkring år 1900 var den samlede danske slagteomsætning 
100 mio. kr. – 50 år senere lå den på 1,5 mia. kr.

Hos Roskilde Andels Svineslagteri gik det også godt. I 1930’erne 
havde slagteriet 100 ansatte og var på dette tidspunkt Roskildes 
største eksportvirksomhed, og i 1933 kunne man fejre man slagt-
ningen af gris nummer 3 million. Den lader vi lige stå et øjeblik.

Fra mellemkrigsårene tog slagterivirksomheden i Roskilde i det 
hele taget en imponerende udvikling. Danske Andelsslagteriers 
Konservesfabrik (DAK) blev anlagt på Københavnsvej, og under 
dette Roskilde Medical Company Ltd., der blandt andet eksperi- 
menterede med produktion af insulin og penicillin af affaldspro-
dukter fra slagtningen. Fra 1960’erne rykker skoleslagteriet ind på  
Køgevej, og i 1976 overtog Slagteriskolen bygningerne og fortsatte  
stedet som uddannelses- og forskningsinstitution. Lige indtil en 
decemberdag i 2010. Her lød det sidste skrig i slagteriets haller.  
Omgivet af journalister og andre tilskuere blev den sidste gris fulgt  
gennem slagteprocessen – fra stik til partering. Siden da har byg- 
ningerne stået tomme. Ureglementerede gæster har sneget sig ind  
og holdt fester og lavet graffiti. Det øjebliksbillede, der prægede 
bygningerne, inden gravkoen med sin store grab rev dem ned, var 
graffiti, kaos og forfald. Et forfald, der ikke var uden æstetiske di-
mensioner, og hvor naturen for en kort stund havde vundet over 
kulturen på Køgevej.
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Og i 1933 kunne man  
fejre slagtningen af gris 
nummer 3 mill ion
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Lige indtil  en decemberdag  
i  2010. Her lød det sidste  
skrig i  slagteriets haller. 
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Graffit i ,  kaos og forfald
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1111 
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Maskiner ti l  
fremstil l ing  
af konserves
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Naturen vandt for en kort 
stund over kulturen i det 
gamle slagteri.
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LITTERATUR

Reference: Kr. Schnack 1947: 
Roskilde Andels Svineslagteri 1895-1945. Flensborgs Boghandel.

FOTO

S/H fotos fra Roskilde Lokalhistorisk Arkiv

1. Gris, der skoldes

2. Slagter med hat

3. Jubilæumsgris nr. 3 mio.

Øvrige fotos: Laura Maria Schütze
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” H a n  h a v d e 
   s å d a n  e n  h e l 
  s t u e  d e r o p p e ”

Der havde ikke været lys i Kino i ti år. Men den dag i 2016 er der  
lys i et af vinduerne i den forladte biograf. En dør, der normalt er 
lukket, står åben, så vicevært Dennis Nielsen lukker den. Dagen  
efter står døren åben igen. ”Jeg tænkte, det var mærkeligt, så 
gik jeg igennem biografen og fandt oppe på første sal: Der var 
sgu en, der var flyttet ind.” Den ubudne gæst havde indrettet  
et lille hjem med lås på døren, en hængekøje, en sofa, et spille- 
apparat og et bilbatteri, der gav strøm til diodelygter og kulørte  
lamper hængt op rundtomkring. ”Der var meget hyggeligt,” 
fortæller Dennis Nielsen. 

Hvem den ubudne gæst var, forbliver dog et mysterium. Der 
er ingen strøm i bygningen, så der er ingen varme, og der er 
kulsort indenfor. ”Når jeg gik ind i den ene ende, så hoppede 
han ud et andet sted. […] Du kan gemme dig hundrede steder 
derinde,” forklarer Dennis Nielsen. Politiet havde vigtigere op-
gaver end at fange en hjemløs i Kino, så det blev en ny lås til 
biografen, der satte en stopper for den ubudne gæst i Algade 41.
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Biografen åbnede i 1907 under navnet ”Kinografen” i Algade 2, Roskilde. 
Købmand Othar Lützhøft Othar Lützhøft ejede biografen, først sammen  
med isenkræmmer Axel Petersen og manufakturhandler Lauritz Petersen, 
senere alene. I 1943 kunne Othar Lützhøft åbne den nye Kino i et moderne  
biografteater, der var tegnet af arkitekt Holger Pind. Det gik godt for 
biografen, og dette års juleforestilling bød således på auktion, musik samt  
digtoplæsning af Tove Ditlevsen.

I perioden 1978-2004, stod Leif og Mie Hübertz for driften af biografen.  
Hübertz-parret foretog løbende ombygninger af biografens sale, indkøbte 
nye fremvisere og iværksatte nye tiltag såsom open-air-forestillinger i 
Folkeparken og et biograftelt på Roskilde Festival. I 2004 flytter Kino til 
shoppingcenteret RO's Torv, hvorefter bygningen stod tom, og i 2006 
gav kommunen tilladelse til at rive Kino ned. 

Den fremmede, der flyttede ind i 2016, var ikke den eneste ubudne gæst  
i den tomme biografbygning. I 2007, fortæller Dennis Nielsen, lavede en  
flok unge en gruppe på Facebook om at holde piratfest i den gamle bio- 
graf. De brød ind gennem et tagvindue og forlod bygningen med graffiti  
på væggene og vandet fossende ud af hanerne. Der gik otte dage, før ind- 
bruddet blev opdaget og vandet lukket. Vandskaden var omfattende, og  
derefter blev al strøm og varme i bygningen lukket ned. Behov for renove- 
ring pga. skaden samt krav fra brandmyndighederne gjorde, at adskillige  
ønsker om at genbruge bygningen til f.eks. diskotek aldrig blev til mere 
end drømme. 

Bygningen står derfor stadig til nedrivning. Mens Kino Roskilde lever 
videre på RO’s Torv, har biografbygningen i Algade 41 haft et efterliv som  
rum for kulturelle arrangementer i kommunen og for studerende fra RUC,  
som butikslager, som venue for piratfester og bolig for en hjemløs.
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De brød ind gennem et tagvindue 
og forlod bygningen med graffit i 
på væggene og vandet fossende 
ud af hanerne.
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Det gik godt for biografen, og 
dette års juleforestil l ing bød 
således på auktion, musik samt 
digtoplæsning af Tove Ditlevsen.
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Når jeg gik ind i den ene ende,  
så hoppede han ud et andet sted...  
Du kan gemme dig hundrede  
steder derinde
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Bygningen står  
stadig ti l  nedrivning
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I  2019 foretog ROMUs  
arkæologer en prøvegravning  
under biografsalens gulv for at 
f inde ned t i l  Roski ldes fort id.
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  K u l t u r e l  
i n t e g r a t i o n 
  g e n n e m  m u s e e t

Enkelte danske museer er de seneste år begyndte at tage del i 
kulturel integration af flygtninge og indvandrere. Der er ingen 
tvivl om, at der er en efterspørgsel på denne type integration, og  
at museer er oplagte institutioner til at hjælpe, men fungerer det?

Museerne er nye spillere på integrationsområdet, og det gene- 
rere en masse interessante spørgsmål, såsom: Hvorfor tager 
museerne dette ansvar? Hvad får museerne ud af det? Hvordan  
opfylder de jobbet? Virker det overhovedet?

Det er nogle af de spørgsmål, som jeg stillede i mit speciale 
“Cultural Integration through Danish Museums” i museologi fra  
Lunds Universitet. Specialets materiale bestod primært af infor- 
mationer samlet under et feltstudie lavet i 2017-2018 på Roskilde  
Museum omkring ROMUs integrationsengagement og deres 
samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Kvinde Café. De em-
piriske data bestod af observationsstudier af arrangementerne, 
et interview med museumsinspektør Louise Dahl fra ROMU, fem  
interviews med deltagere i arrangementerne, yderligere ni spørge- 
skemaer udfyldt af deltagere, interviews med frivillige fra Dansk  
Flygtningehjælp samt personale fra Roskilde Kommunes integra- 
tionsafdeling. Alle de deltagende flygtningekvinder i integrations- 
arrangementer er anonyme i undersøgelsen og omtales som 

”deltagere”. Formålet med denne undersøgelse har været at forstå,  
hvordan danske museer kan bruges som en platform for kulturel  
integration af flygtninge og indvandrere. Gennem et sådant 
feltstudie kan man forsøge at forstå det danske museums rolle 
i integration. Herunder hvordan museerne kan hjælpe, og om 
deres indsats gør en forskel for integration.

Undersøgelsen var baseret på den amerikanske forsker Robert  
Putnams teori om social kapital. Helt kort er social kapital en 
ressource som alle andre ressourcer, og Danmark er et af de lande  
med mest social kapital i verden. Social kapital kan beskrives 
som hele samfundets sammenhængskraft baseret på sociale 
netværk. Den sociale kapital produceres gennem tillid, netværk  
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og normer. Social kapital er en relevant ressource for både individer, 
industrier, samfund og hele nationer, da social kapital som ressource giver  
f.eks. gensidig støtte, samarbejde, tillid og effektivitet. Det gavner alle, og  
alle bør derfor bidrage til social kapital. Det er derfor vigtigt, at integra-
tionsarrangementerne skaber et rum, hvor der kan skabes social kapital,1 
som forhåbentlig vil hjælpe til en succesfuld kulturel integration. 

INTEGRATIONSARRANGEMENTERNE PÅ ROSKILDE MUSEUM 
På Roskilde Museum afholdes der cirka én gang i måneden et integrations- 
arrangement i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Kvinde Café. 
Arrangementerne tager udgangspunkt i begivenheder som helligdage 
eller andre specielle dage og traditionerne knyttet hertil, det kunne f.eks.  
være fødselsdage, fastelavn, påske eller jul. Til arrangementerne inviteres  
flygtninge- og indvandrerkvinder fra caféen og deres børn. Samarbejdet 
startede i 2016, da ROMU kontaktede Dansk Flygtningehjælp og kom i  
kontakt med nogle frivillige grupper inden for organisationen. For at under- 
støtte dette projekt fik ROMU i 2016 midler fra Integrationspuljen i Roskilde 
Kommune til at afholde begivenheder for flygtninge og indvandrere bosat 
i Roskilde. Fra 2017 og videre har ROMU finansieret dette initiativ af sig selv.

I 2016 afholdt ROMU en række forskellige integrationsarrangementer i 
forsøg på at nå forskellige grupper, især familier. Heriblandt arrange-
menter med fokus på de traditioner, som man møder i Danmark i for-
bindelse med højtider. “Vi lavede rigtig meget for familier, som handlede 
om: Hvad har man brug for at vide, nu når de har fået ophold, deres børn  
begynder i skole og i institutioner osv.? […] Hvad er det så for nogle mærke- 
lige traditioner, man møder i løbet af et år, i en børnehave eller på en skole,  
og der var det første arrangement om fastelavn. Ens børn skal komme ud- 
klædte, og de skal slå katten af tønden […] Altså, det må da lyde fuldstændig  
skørt, hvad er det? Så derfor inviterede vi til fastelavn, og vi lavede et 
værksted, hvor man kunne lave masker, og så fortalte jeg lidt om: ”Hvor 
stammer det der fastelavn fra?” og ”I gamle dage, der var der en kat i 

Hvad er det så for nogle  
mærkelige traditioner, man  
møder i løbet af et år, i  en  
børnehave eller på en skole

tønden. Det er der ikke i dag, der er allerhøjst en kat i papir, som er klippet 
ud. Så de ligesom fik en eller anden idé om: Jamen, hvad er det, der sker?  
Så man med ro i sindet kunne sende sit barn afsted til fastelavn i børne-
haven eller skolen – så man ligesom havde en eller anden idé om: Okay, nu  
ved jeg i hvert fald, hvad det er. Det er ikke noget, der er farligt, det er 
egentlig noget, der er meget hyggeligt”.1

Arrangementerne fokuserede udelukkende på traditionerne og historien  
om disse traditioner og ikke de religiøse aspekter heri. I dag er det netop  
disse arrangementer om traditioner, som ROMU fortsat bruger i integra-
tionsarrangementerne, men nu udelukkende i samarbejde med Dansk 
Flygtningehjælps Kvinde Café. Arrangementerne har været stor succes 
og i en sådan grad, at det har været nødvendigt at begrænse antallet af 
deltagere.

ROMU OG INTEGRATION 
”Museumskoncernen ROMU er en ambition om stadig bevægelse og rum- 
melighed […] hvor ROMU opfattes og forstås som en levende kulturel kurator,  
hvor moderne faglige funktioner selekterer, udstiller og deler viden med 
skarpt øje for brugerne. ROMU tør stille spørgsmål, gå nye veje, afsøge  
nye muligheder og bruge vores faglighed til at formidle fortid, nutid og 
fremtid”3. Sådan beskrev ROMU sig selv i sin seneste strategi. En nytæn- 
kende institution, som giver brugerne det, de har brug for. Derudover mener  
ROMU, ifølge deres strategiske planer for 2016-2018, at museets institu- 
tioner skal relatere til samfundets udvikling og forventningerne til museerne.  
Museets sociale rolle skal bibeholdes, så offentligheden ser museet som 
et mødested med flere formål, for alle generationer og grupper. Med særlig  
vægt på integration er der i strategiplanen givet udtryk for, at information  
om og forståelse for kulturarven er et godt værktøj til integration. Museet  
bør derfor deltage i at gøre kulturarven tilgængelig for indvandrere og 
samtidig medtage deres kulturelle baggrund i formidling af kulturarv. 
Herigennem ser vi klart, at integration er og har været i ROMUs tanker 
siden 2015, hvor disse strategiplaner er udviklet. Faktisk har ROMU alle-
rede siden 2013 haft integrationsprojekter og samarbejder med f.eks.  
Roskilde Bibliotek, Dansk Røde Kors, nyankomne flygtninge, sproghold, 
Dansk Flygtningehjælps turgruppe samt Kvinde Caféen .

HVORFOR ARBEJDE MED INTEGRATION?
Den danske integrationslov forventer bl.a., at flygtninge tilpasser sig og  
integrerer sig i værtslandets kultur som en del af deres nye nation. Ansvaret  
for denne integration ligger hos kommunerne. I dag har man derfor 3-årige 
integrationsprogrammer, som flygtninge og indvandrere skal deltage i. 
Ifølge Roskilde Kommunes integrationsafdeling hjælper kommunen dog 
udelukkende med integration via undervisning af nye borgere i love og 
andre mere praktiske anliggender. Der er altså hverken krav eller ressourcer  
til kulturel integration. Den danske museumslov har heller ingen krav til  
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museer om at arbejde med integration. Loven siger til gengæld, at muse- 
erne skal vise og formidle den kulturarv, de bevarer, til omverdenen. ICOM  
(International Council of Museum) tilføjer, at museer er forpligtede til at 
formidle og tiltrække så bredt et publikum som muligt. Integrationsarran- 
gementerne gør netop dét for en ny gruppe i samfundet. Men hvorfor gør  
ROMU så stor en indsats for at hjælpe og nå flygtninge og indvandrere?

I ICOMs etiske regelsæt står der, at der skal være en forbindelse mellem  
det omgivende samfund og museumsinstitutionen. Museerne skal være op- 
mærksomme på, hvad der sker omkring dem, og forsøge at imødekomme  
eventuelle behov, der måtte være. Omkring 2015 oplevede Danmark en  
stigning i flygtninge og asylansøgere. Den her stigning har selvfølgelig  
påvirket det danske samfund. Det vil sige, at museerne skal være opmærk- 
somme på en sådan forandring og reflektere over, om det skaber nye 
museumsrelaterede behov eller krav. Det er selvfølgelig relativt, hvorvidt 
det enkelte museum ser ændringerne som relevante for deres specifikke 
museum. 

ROMUs strategi arbejder med institutionens ambition om at forholde sig til  
alle grupper, at udvikle sig med samfundet og forsøge at imødekomme de 
behov, det måtte have. De vil blandt andet gerne gøre museet til et mø-
dested, hvor personer fra alle grupper føler sig velkomne og motiverede 
til at bruge museets forskellige tilbud. Alle grupper af samfund omfatter  
naturligvis også de nye borgere, som indvandrere og flygtninge. I ROMUs  
strategiplan bliver det også nævnt, hvordan kultur er et meget nyttigt 
redskab i integrationsprocessen. Netop derfor skal museet også gøre dette  
værktøj tilgængeligt for de nye borgere, medtage deres kulturelle bag-
grund i museerne, men også være opmærksom på, at med stigningen 
af flygtninge og indvandrere de seneste årtier vil den danske kultur i 
traditionel forstand blive påvirket og dermed den fremtidige betydning 
af kulturen.

De (ROMU) vil  bl.a. gerne gøre 
museet ti l  et mødested, hvor 
personer fra alle grupper føler 
sig velkomne.
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“Vi har en strategi, som netop arbejder med, at vi vil tage et socialt ansvar og  
dermed jo så også, at vi tager ansvar for en vellykket integration. Derfor 
mener vi, det er vores opgave at lave de her tilbud og også gøre det gratis.  
Det skal ikke være sådan, at man skal betale en entrébillet, der gør, at det  
kan man ikke, men vi vinder forhåbentligt på længere sigt ved, at den her  
målgruppe finder ud af: Jamen, der er et museum, og der er også nogle 
tilbud på det her museum, som jeg også kan bruge. Det her, det er også 
mit museum […] og det er jo så håbet, at de begynder at kigge”.4

Netop strategier og holdninger som disse er så vigtige i produktionen af  
social kapital. Hvis situationen havde set anderledes ud og en museums-
inspektør eller direktør på et museum ikke var interesseret i integration eller  
ikke ønskede at gøre en indsats og tage chancen for at gøre en sådan  
forskel, falder chancen for øget gensidig tillid, og det samme gør den 
sociale kapital. I et land som Danmark, hvor social kapital er en kæmpe 
ressource, har vi brug for museer og museumsansatte, der ser betydningen 
af sociale værdier og ser potentiale i at hjælpe og gavne et fælles formål. 
En anden faktor ligger i museets ønske om at få nye besøgende gennem  
disse integrationsprojekter, hvor håbet er, at de deltagende på lang sigt 
vil komme tilbage med familie og venner og bruge museerne ud over in-
tegrationsarrangementerne, men uden forsikring om det. Altså gør ROMU 
indsatsen uden nødvendigvis at få noget direkte tilbage her og nu.

Arbejdet, som ROMU udfører med Dansk Flygtningehjælps Kvinde Café, 
er selvfølgelig ikke opretholdt af ROMU alene. Frivillige, samfundets 
borgere, gør det muligt for samarbejdet at fungere. Uden de frivilliges 
arbejde i integration havde der højst sandsynligt ikke været den samme 
succes i integrationsarrangementer på museet. De frivillige organisatio-
ner og deres frivillige medarbejdere har kontakten til de grupper, ROMU 
gerne vil henvende sig til. To frivillige fra Dansk Flygtningehjælps Kvinde 
Café udtrykker i et interview deres tro på, at de her begivenheder virkelig 
gør en forskel for de nyankomne kvinder og børn, og ligesom ROMU føler  
de også, at de har en forpligtelse, som en del af den danske befolkning, 
til at hjælpe med integration og skabe forbindelse til de nye kvinder i 
samfundet. Sammen er ROMU og de frivillige fra Kvinde Caféen et godt 
team, der arbejder for integration af de relativt nyankomne kvinder og børn  
af de samme grunde. Begge parter arbejde ud fra gensidighedsnormer, 
der betyder, at de ingen forventninger har om at få noget øjeblikkeligt 
tilbage, men med tillid og tro på, at det vil være til samfundets bedste at 
gøre en indsats og bruge tid og energi på integration.

Ikke bare ROMU selv og Dansk Flygtningehjælp mener, at projektet er 
værd at holde i live. Roskilde Kommunes integrationsafdeling er meget be- 
gejstrede for initiativet. “Museet tilbyder noget unikt […] Det, en institution  
som den her kan gøre, vil aldrig kunne sammenlignes med kommunen […]  
Museet repræsenterer på en eller anden måde byen, ånden i byen, og vi  
åbner op for jer (nye borgere) som borgere, og vi vil gerne lave noget med  
jer […] Det er ligesom om, at når museet laver det her, så åbner Roskilde by  

deres arme og siger: ”Velkommen, medborgere, I er også borgere i denne 
by, og vi vil gerne gøre plads til jer.” Det tror jeg er en meget speciel måde 
at gøre det på […] Det er noget helt særligt, der for mig at se handler om  
anerkendelse af de nye borgere. Det kan betyde utrolig meget for dem 
mod at tage skridtet mod integration og føle sig som lige borgere. Den 
anerkendelse betyder rigtig meget […] Borgerne har brug for det”.5

Museet har også en helt speciel rolle i samfundet, en vis autoritet og 
magt. Museet fungerer som en faktor i skabelsen af samfundets iden-
titet, for ikke at nævne individernes skabelse af identitet. Museet re-
præsenterer på en eller anden måde det omgivende samfund, alle de 
mennesker, der bor der, og dermed kan museet heller ikke være neu-
trale. Eventuelle handlinger, som museet udfører, vil sende et bestemt 
signal og påvirke opfattelsen af museet. Effekten af meddelelser fra et 
museum er langt større, end museet måske er opmærksom på. Netop 
derfor er det også vigtigt, at museet forbliver relevant og ajourført for at 
holde sig vedkommende, tage standpunkter, bruge sin indflydelse, men 
samtidigt overveje alle disse faktorer, da også forkerte signaler kan have 
fatale konsekvenser for et museum. Ved at gøre en særlig indsats for 
integration sender museet et budskab om, at de inkluderer alle borgere, 
samtidig med at museet viser en opmærksomhed omkring flygtninge- 
og indvandrersituationen og ikke mindst, at de er villige til at hjælpe. 

FORVENTNINGER OG REALITETER 
I og med at integrationsloven kræver, at nye borgere sætter sig ind i po-
litiske, økonomiske, sociale, religiøse og kulturelle aspekter af samfundet, 
herunder grundlæggende værdier og normer, men ikke tilbyder hjælp 
til alle områder, er der en risiko for, at de nye borgere ikke får nok eller 
de rigtige redskaber til at skabe bro og bånd til resten af den danske 
befolkning. Det kan få både sociale og økonomiske konsekvenser for ny-
ankomne, hvilket ingen er interesserede i. Og netop det meget sparsom-
me udbud kan være en af grundene til at integrationsarrangementerne 
på Roskilde Museum er så efterspurgte. 

Deltagerne i arrangementerne ser det også selv som en nødvendighed 
at lære om danske traditioner, de kulturelle og traditionelle aspekter af 
det samfund, de nu bor i, for at finde sig til rette og måske endda bringe 
nogle af disse traditioner ind i deres liv. “Jeg synes, det er en god form 
til at integrere med det danske samfund. Fordi jeg bor i Danmark, skal 
jeg kende og forstå, hvor jeg bor […] Hvad tænker danskere? hvad laver 
danskere? Hvorfor fester de f.eks. i dag? – Det er vigtigt. Jeg skal vide: 
Hvad laver folk sammen? […] Hvad tænker gamle danskere, og hvad 
tænker vi nu – det er sjovt, synes jeg”6. “Jeg synes, det er godt, for de 
gør os bekendt med danske traditioner, f.eks. juleaften – hvad laver I dan-
skere juleaften, f.eks. vi pynter træ, og mine børn hjælper også, voksne 
og børn”.7
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Engagementet og tilslutningen til arrangementerne viser, at de deltagende 
er ivrige efter at forstå og blive en del af samfundet. Overordnet er del- 
tagerne i arrangementerne positive. De føler, at de får en bedre forståelse  
af den danske befolkning og deres normer og værdier gennem integrations- 
arrangementerne på museet, og lige så vigtigt: at de kan videreformidle 
disse oplysninger til deres børn. “Mine børn går til skolen og laver fest og  
spørger mig: ”Hvad er det for en fest?” Nu kender jeg det og kan fortælle  
dem”.8 Generelt står det klart, at deltagerne primært fokuserer på deres 
børn, og hvad der er bedst for dem. En af deltagerne fortalte om sin brug  
af et af arrangementerne: “Jeg laver dansk fødselsdag til min datter, men 
hvordan laver jeg så fødselsdag? ... Det ved jeg ikke … For det er nyt for os  

– nye traditioner … men med arrangementerne laver vi ikke rigtig fødsels-
dag men næsten, til at vise os hvordan, og min danske nabo hjælper mig, 
for jeg forstår ikke det hele, og jeg snakker ikke så meget dansk, der er 
for mange børn. Min nabo hjælper mig, og det var hyggeligt.”9  

Generelt mener de deltagende, at de får de oplysninger, som de har brug 
for eller havde forventet, men enkelte ville også gerne have haft mere 
information om de forskellige traditioner, årsagen til dem og de mere 
praktiske ting omkring dem. Man kan mærke på deltagerne, at det sociale 
indhold trækker mange af dem til. Alle kvinderne synes, at de får noget 
socialt ud af arrangementerne: “Jeg kender mange mennesker, og jeg laver  
nye relationer med andre mennesker. Da jeg kom til Danmark, kendte jeg  
ikke andre, og det er kedeligt. Jeg kender mange mennesker nu, og vi 
snakker dansk – vi træner dansk for at forbedre.”10 Det bidrager måske ikke 
åbenlyst til integrationen, men ved at binde sig til andre fra arrangemen- 
terne får de venner, praktiserer dansk, kan føle sig sikrere og have nogen, 
de kan relatere til, hvilket i sidste ende også er nødvendigt for en vellykket 
integration. 

Kun omkring halvdelen af kvinderne hørt om Roskilde Museum før arran- 
gementerne, og ingen havde besøgt museet på forhånd. Alle deltagerne 
er nye i Danmark og har travle liv med familie og integrationsprogram. 

Generelt står det klart, at  
deltagerne primært fokuserer 
på deres børn, og hvad der er 
bedst for dem.
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Derfor er det ikke overraskende, at de ikke har haft tid eller energi til at 
tage eget initiativ til at besøge museer. Det er dog mere overraskende, 
at kun tre kvinder svarede, at de ville komme tilbage til Roskilde Museum  
uden Dansk Flygtningehjælp i fremtiden. Vi har ikke nogen direkte kon- 
klusioner på, hvorfor så få ville besøge museet uden Dansk Flygtninge- 
hjælp i fremtiden, men fra interviews er der tegn på, at kvinderne ikke har  
stor interesse for museer generelt. Der er selvfølgelig også en mulighed for,  
at de ikke føler sig forbundet med samlingen. Netop det var en af ROMUs 
planer for integrationsarbejde: at skabe et museum for alle, og som ville  
forbinde kulturerne til en fælles kultur, hvor både den oprindelige befolk- 
ning og de nye borgere føler, at det er deres kulturarv. Derudover lader det 
også til, at de fleste deltagere ikke er klar over, at der er et samarbejde 
mellem Dansk Flygtningehjælp og ROMU. 

Alle kvinder deltog i arrangementerne med deres børn, og da arrange-
menterne kun er for kvinder og børn, var mændene selvfølgelig ikke til 
stede. Dette valg er taget af Kvinde Caféen, som valgte at lave en gruppe  
for kvinder, så de kunne møde andre kvinder og få en pause fra deres 
travle hverdag. Hvis man spørger de deltagende selv, foretrækker alle, at 
arrangementerne er for hele familien, hvert fald nogle gange. Samtidig 
er opfattelsen faktisk, at mændene er meget interesserede i at deltage, 
de vil gerne lave noget socialt med familien, når de har fri, og ikke kun gå  
på arbejde og i skole. .11

Så nej, ROMUs forventninger til integrationsarrangementerne og resultat- 
erne af dem passer ikke perfekt sammen, men det betyder ikke, at arbejdet  
ikke er værdifuldt for integration. Museet vil ikke få mange flere besøgende 
gennem arrangementerne, som de er, de kan ikke få så meget viden for- 
midlet, som de ønskede, men de gør, at de nye borgere føler sig velkomne,  
trygge, komfortable, og de hjælper dem til at få et netværk og især sam- 
menhold gennem arrangementerne. Og hvem kan sige, at de ikke rent 
faktisk får et stort dansk kulturelt aspekt ved at socialisere til arrange-
menterne med løs snak over kaffe og kage i hyggelige omgivelser, for 
der er vel ikke noget mere dansk end ”hygge”?

UDFORDRINGER OG MULIGE FORBEDRINGER 
ROMU og Dansk Flygtningehjælps Kvinde Café arbejder med integrations- 
arrangementerne ud fra de erfaringer, som de gør sig fra gang til gang. 
Selvom det virker til en vis grad, kan man også se, at ikke alle de mål, som  
ROMU har, bliver opfyldt. At museet ikke får formidlet helt så meget, som  
de gerne ville, er ikke noget, museet har fuld kontrol over. Arrangement- 
erne må ikke blive noget, som deltagerne føler sig forpligtede til at deltage 
i, som en ekstra opgave i deres integrationsprogram, men skal forblive 
arrangementer, som de frivilligt deltager i af lyst, fordi de får noget ud af  
det. Men derfor er det naturligvis nødvendigt, at al den information, der er  
efterspørgsel på, er tilgængelig, så deltagerne kan få så meget ny læring 
ind, som de har lyst til. 

Museumsinspektør Louise Dahl forklarer, at der har været en udfordring 
i at fortælle deltagerne om de forskellige danske traditioner, at give dem 
en historisk sammenhæng og helt generelt forklare processen for arrange- 
menterne. Det skyldes dels deltagernes sprogvanskeligheder, på trods af  
at der ofte er en tolk til stede, og ikke mindste deres livlighed, hvor snakken 
på tværs af bordene fylder en del. Mange af deltagerne møder udelukkede  
hinanden gennem disse arrangementerne, og som udgangspunkt med-
fører det en rigtig god stemning og atmosfære. Deltagerne er glade og 
energiske, men det betyder også, at det er umuligt at få deltagerne til at  
sidde stille og lytte. Derfor er det blevet forsøgt at formidle nogle af infor- 
mationerne om arrangementerne og deres historiske sammenhæng ved 
at tilslutte sig nogle af bordene og se, om nogen vil hyggesnakke lidt om  
det. Ideen er god, men i praksis virker det ikke altid, muligvis fordi mange  
af deltagerne primært er til stede for det sociale. En mulig forbedring 
kunne være at gøre begyndelsen af alle arrangementerne mere struk-
tureret og konsekvent, f.eks. med en kort introduktion til dagsplanen, så 
alle vil være forberedt på 15 minutter, hvor man skal være stille og lytte 
til den historiske sammenhæng og årsagen til dagens arrangement. 

En anden udfordring er, at de deltagende ikke rigtig er klar over, at museet  
samarbejder med Dansk Flygtningehjælp, men nærmere var af den op-
fattelse, at arrangementerne udelukkende var Dansk Flygtningehjælps 
initiativ. Det kunne være en fordel for ROMU at få meldt klart ud, at de er  
lige så stor en del af dette projekt, da det bl.a. kan have indflydelse på 
museets mål om at få deltagerne til at komme og besøge museerne. Museet  
må gøre sig synligt og gøre det klart, hvad det har at tilbyde. Derfor kunne 
det være en fordel at introducere de deltagende til museets samling og de 
aktiviteter, museet tilbyder, da det faktisk kun er få, der kender til museet  
og har set udstillingerne i farten. En forespørgsel fra de deltagende har 
været at få nye arrangementer fra år til år, så det ikke altid er de samme 
forløb. Her kunne man muligvis finde inspiration i udstillingen og bruge  
udstillingen til at formidle andre hverdagsting som f.eks. det gamle  

Deltagerne er glade og energiske, 
men det betyder også, at det er 
umuligt at få deltagerne ti l  at  
sidde sti l le og lytte.
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klasseværelse på Roskilde Museum, der kunne bruges til at fortælle om 
skoler for 100 år siden vs. nu og måske endda i forhold til f.eks. Syrien. 
Her vil forældrene og børnene kunne blive forberedt på, hvad de vil møde  
under et forælder-lærermøde eller en eksamen. De vil også få den historiske 
sammenhæng og udviklingen til det system, som vi har i dag, og endda 
kunne dele deres erfaringer fra deres hjemland, som vi også kunne lære af.  
Generelt lader det til at være en god ide at finde emner med en fælles  
grund, som alle kan relatere til, “det gør det nemmere at sluge”.12

En udfordring, som museet muligvis burde arbejde på, er deres målgruppe. 
Museet er mere eller mindre tilfældigt endt med kun at lave integrations- 
arrangementerne for flygtningekvinder og børn. Men i Roskilde Kommunes  
optik er det ikke en klog beslutning. Argumenterne for og tilslutningen til  
at bringe fædrene ind i arrangementerne er mange. Kommunens integra- 
tionsafdeling mener, at når man udelukker fædrene i arrangementerne, vil  
det medføre konsekvenser for mændenes integration, familiens struktur 
og påvirke børnene, især drengene, på lang sigt. “Far har ikke de samme 
erfaringer. Alle de her arrangementer de (mor og barn) tager det med 
hjem og snakker om det […] men far har ikke de erfaringer, han har ikke 
de redskaber, I giver”.13 Ifølge kommunens integrationsafdeling har vi et 
meget fortegnet billede af de her fædre, og det er ikke retfærdigt, men 
derudover mener de også, at det kan få konsekvenser for børnene: “Hvis 
far og mor ikke føler sig som ligeværdige medborgere i det her land, det 
smitter af på børnene. Den dag mor og far er stolte af at være dansker 
og dyrker en del af det, der er i den by, i lokalsamfundet, så vil børnene  
ikke føle sig rodløse” 14. Det er vigtigt, at museerne tænker på deres 
handlinger vedrørende integrationsarrangementer. Ikke udelukkende, 
hvilken type arrangementer de er vært for, men også hvem de omfatter  
og udelukker. Ved at udelukke fædre fra arrangementerne kan der ubevidst  
sendes et signal, som ROMU ikke engang er klar over, nemlig, at flygtninge- 
og indvandrerfædre ikke er velkomne på museet, eller måske er der behov 
for at adskille kvinder og børn fra mændene i deres husstand for "at give  
en pause",15 som det blev udtrykt af frivillige fra Kvinde Caféen. “I skal ikke  
underminere den indflydelse, I har på de her familiers liv. Det, I virkelig kan 
tage med her, er, hvor meget I egentlig påvirker deres væren her i sam- 
fundet og deres familiestruktur”,16 mener kommunens integrationsafdeling, 
og hvis museet har så stor effekt på de nye borgere i Roskilde Kommune, 
som kommunen er overbevist om, så er det værd at tænke på, hvilke 
signaler det sender at udelukke nogen. For at opbygge social kapital er 
der et behov for netværk, tillid og normer. Ved ikke at invitere mændene  
kan det bryde tilliden mellem familierne og museets institution, og endnu  
værre kan det bryde tilliden mellem mændene og deres børn eller endda  
tilliden mellem mænd og troen på, at de er lige med resten af befolkningen  
i samfundet. Alle disse faktorer kan påvirke en vellykket integration og 
vil helt sikkert påvirke den kulturelle integration gennem museet, især for  
mændene. En mulig løsning på denne udfordring kunne være for museet  

at starte nye samarbejder med nogle af de mange andre frivillige integra- 
tionsgrupper i Roskilde, der er mere familieorienterede. Ifølge kommunen  
vil mange af grupperne være interesseret i et sådant samarbejde med 
museerne. Det vil naturligvis også kun være muligt, hvis ROMU har tid og  
penge til denne type projekter. 

En fordel for ROMU og Dansk Flygtningehjælp ville være at evaluere mere  
på deres integrationsprojekter. Det er vigtigt at være opmærksom på 
udfaldet af arrangementerne og registrere og dokumentere de resultater,  
en undersøgelse ville give. På denne måde er det lettere at ændre tingene,  
så mulige mål nås for alle partnere i projektet.

Kort sagt er der altså udfordringer ved integrationsarrangementerne,  
området er relativt nyt og kræver konstant tilpasning. Samtidig kan sam- 
arbejder være en udfordring, hvor kommunikationen og organisationen 
er nødvendig for at få det til at fungere. At de mennesker, der gør dette 
fantastiske arbejde, alle er frivillige, gør det også svært at finde mere tid 
og flere kræfter, end den enkelte ser som passende. 

KONKLUSION 
Vi kan konkludere, at det virker. ROMU hjælper til kulturel integration og  
gør en kæmpe forskel i de nye borgeres liv. Man kan kun opfordre ROMU 
til at blive ved med det gode arbejde og håbe, at flere museer følger deres 
eksempel i integrationsarbejdet.

Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer. Disse integrationsarrange-
menter er ikke finansieret eksternt, men derimod med hjælp fra frivillig 
arbejdskraft, og man må derfor respektere, at der er de ressourcer, der er,  
og her må man sande, at de arrangementer, der er blevet stablet på benene,  
faktisk fremmer kulturel integration, selvom det måske ikke stemte over-
ens med alle forventninger og målsætninger. Kultur kan forstås som alt 
socialt, mennesker har sammen, hvilket også betyder, at der ikke findes  
nogen enkelt eller specifik kultur. Det betyder også, at der konstant skabes  
nye blandinger af kulturer. 

Dette er ikke en sag kun for flygtninge og indvandrere, eller kun et ansvar  
for museer eller kommuner. Det er et fælles projekt, som alle bør deltage  
i for at få viden, lære af hinanden og tilpasse vores kulturer i det multi-
kulturelle samfund, vi lever i. På den måde vil integrationsprojekter være  
mere ”vi” og mindre ”dem” og ”os”. ”Vi” kan ikke integrere ”dem”, så længe 

”vi” forbliver ”vi”. ”Vi” skal åbne op for at skabe et nyt fælles rum, hvor ”de” 
kan rummes og blive en del af et nyligt sammensat ”os”.17
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n Noget af det bedste ved at være arkæolog, er når man bliver over- 
rasket over usædvanlige fund. Dette var i høj grad situationen i 
sommeren 2017, hvor ROMU under en udgravning I Frederikssund 
Kommune stødte på ruinerne af to store kældre bygget af kam- 
pesten. Den ene var så stor, at den efter al sandsynlighed stam-
mer fra den kendte nedlagte Tollerup hovedgård. 

I det følgende skal de foreløbige resultater fra udgravningen 
præsenteres.

ETABLERING AF EN NY BYDEL I FREDERIKSSUND
Frederikssund Kommune er i disse år i gang med at anlægge den 
ny by, Vinge, og i den forbindelse foretog ROMUs arkæologer en  
række forundersøgelser og egentlige arkæologiske udgravninger,  
blandt andet i det område, hvor den kommende svømmehal 
skal placeres (fig. 1).

ROMU foretog i første omgang en forundersøgelse, der skulle 
afsløre, om der var jordfaste fortidsminder til stede. Det var nu  
ikke første gang, der blev lavet arkæologiske undersøgelser  
på marken. Den daværende gårdejer havde årligt stødt på en 
mængde større sten og murbrokker i forbindelse med pløjningen,  
og en undersøgelse kom i stand i 1979 med medlemmer fra 
Frederikssund Historiske Forening under ledelse af National-
museet. Ved den lejlighed fandt man resterne af en hustomt, 
hvor dele af husets fundament, gulvlag og ovn kunne ses i fladen.  
Man vurderede, at bygningen stammede fra 15-1600-tallet.1 I  
2017 blev der igen åbnet op på marken i forbindelse med ROMUs  
arkæologiske forundersøgelse, og her stødte man i søgegrøft- 
erne på rester af gulvlag fra flere hustomter, hvoraf en indeholdt  
dele af et ildsted og brolægning.2 De fleste arkæologiske udgrav- 
ninger starter med en forundersøgelse, hvor en gravemaskine 
laver søgegrøfter med omkring 15 meters mellemrum. Fundene  
var så omfattende, at en egentlig arkæologisk udgravning måtte  
foretages, inden området på ny kunne bebygges.

Udgravningens placering
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KÆLDRENE DUKKER OP
I modsætning til den forhistoriske periode, hvor husene er rejst med ned- 
gravede stolper, overgår man efterhånden til at rejse sine huse på en syld  
af sten eller tømmer. Fundamenterne blev lagt oven på den oprindelige 
overflade, dvs. jordoverfladen. Dette gør fundene vanskelige at spore 
arkæologisk. Fundamenterne efterlader sig sjældent spor i undergrunden,  
og selve syldstenene eller fodremmene er oftest genbrugt i andre byg-
ninger eller pløjet væk. Derfor er det ofte et noget fragmentarisk billede, 
der møder én, når en middelalderplads skal udgraves.

Museets udgravning startede i april 2017, men der skulle gå flere måneder,  
førend kældrene blev blotlagt, men hele feltet bar dog præg af den middel- 
alderlige bebyggelse, der tidligere havde ligget på marken. Derfor måtte 
der gås forsigtigt til værks under udgravningen, da mulige bygnings-
elementer som munkesten og syldsten ustandselig blev blottet. Der var 
især to områder, hvor der blev frilagt større partier med lerstampet gulv, 
og dermed afslørede beliggenheden for hustomter.

KÆLDER I
De arkæologiske levn blev straks mere håndfaste, da den første kælder 
blev blotlagt. Den lå på feltets nordøstlige del, i umiddelbar forlængelse 
af en hustomt. Kælderen sås først i fladen som store kampesten på en 
række. Da afdækningen gik i gang, stod det hurtigt klart for museets 
arkæologer, at det drejede sig om en velbevaret bygning med alle fire 
vægge intakte, og kælderen blev tømt med en blanding af hånd- og 
maskinkraft (fig. 2). 

Selve kælderen var opbygget af kampesten i tre skifter, der blot var lagt i ler.  
Stenene var møjsommeligt lagt, så indersiden fremstod lige. Indgangen 
lå mod nord, hvor der var en sliske, hvorpå man kan have anvendt en 
træstige for at komme ned i kælderen. Midt i kælderen var der spor efter  
en rumdeling i to lige store rum, der nu kun var synlig ved en række 
fundamentsten. Kælderen var naturligvis fyldt op af de genstande, som 
man havde haft i brug i og omkring kælderen. Der var et meget varieret 
materiale, der primært tilhørte tre hovedgrupper: bygningsmateriale, 
husholdningsmateriale og genstande fra ernæringsgrundlaget, som var 
landbrug. Under tømningen blev der blandt andet indsamlet en stor 
mængde munkesten og tagtegl. 

Kunsten at brænde tegl kom i brug i Danmark i løbet af 1100-tallet og blev 
i begyndelsen kun anvendt ved kirkebyggerier. Efterhånden bredte brugen  
sig langsomt til overklassens byggerier, men hovedsagelig i byerne. På 
landet fortsatte man med at bygge huse af træ, ler og strå. Når kælderen  
var fyldt op af de mange tegl, vidner det om, at der på denne lokalitet 
var et økonomisk overskud, der blandt andet udmøntede sig i prestige- 
fulde byggerier. Tegl kan være vanskelige at datere nærmere, men der blev  
blandt andet opsamlet vingetegl, der først var i brug efter 1550. Kælderen  
kan dog være anlagt tidligere og har måske i sin sidste fase fået tegltag 
lagt på. En anden mulighed er, at teglene skal henføres til en bygning i 
umiddelbar nærhed. Lige meget hvilken tolkning der er den rigtige, har 
et rødt tegltag været et særsyn ude på landet i yngre middelalder.

Da afdækningen gik i gang, 
stod det hurtigt klart for muse-
ets arkæologer, at det drejede 
sig om en velbevaret bygning 
med alle f ire vægge intakte.

Figur 2. Kælder I under udgravning. Foto: ROMU
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Mange af fundene stammede fra beboernes husholdning, hvoraf et udvalg 
skal nævnes her. Der blev samlet en større mængde rudeglas ind, hvoraf  
enkelte stykker var bemalede og visse stykker er rombeformede. Glassene  
har siddet fæstnet i blyindfatninger, som også var til stede i opfyldsmate- 
rialet. Der blev også opsamlet uglaserede sorte kakkelovnskakler med 
fyrstemotiver fra omkring år 1600. Motivet er en midaldrende mand med 
langt skæg, iført en stor kappe og pibekrave. 

Normalt findes kakler der, hvor opholdsstuen har ligget, og det er rimeligt at 
henføre kaklerne til et nærliggende opholdsrum. Fragmenterne stammede  
fra fladen, inden tømningen af kælderen gik i gang, og de kan stamme fra  
huset, der blev afdækket i 1979, som blot ligger fire meter øst for kælderen. 
Alternativt stammer de fra det beboelseshus, som kælderen højst sand-
synligt var en del af. Sammenholdt med tegl og rudeglas vidner kaklerne 
om bygninger med prestigematerialer og inventar af en vis økonomisk 
formåen, som kun de færreste havde mulighed for at udføre (fig. 3). 

I kælderens opfyld kunne det økonomiske grundlag også spores, da der 
var flere genstande fra landbruget. På kælderens bund lå der et plovskær  
fra en såkaldt krog, der kom i brug i Danmark i løbet af senmiddelalderen,  
og to møllesten, hvoraf den ene var genbrugt som gulvflise lige neden for  
indgangen. Der blev også indsamlet en del af en større, rund slibesten. 
Der er foretaget en enkelt C14-datering på trækul fra kælderens bundlag.  
Denne placerede sig inden for perioden 1480-1650, hvilket umiddelbart 
stemmer godt overens med genstandsmaterialet. Samlet set daterer 
materialet sig til senmiddelalderen og renæssancen. Kælderen lå forment- 
lig i østenden af et hus, der var 5,5 m bredt og op mod 27 meter langt. I 
fig. 4 ses kælderen, som den fremstod, da den var helt udgravet (fig. 4).

Sammenholdt med tegl og  
rudeglas vidner kaklerne om 
bygninger og inventar af en vis 
økonomisk formåen.

Figur 3. Fund fra kælder I, rudeglas, kakler og plovskær. Foto: ROMU
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KÆLDER II
Kort tid efter at kælder I var udgravet, stødte museet på kælder II, der 
skulle vise sig at være en hel del større. Pudsigt nok var det de selv sam- 
me amatørarkæologer, der havde deltaget i udgravningen af den første 
hustomt fra Tollerup, som nu var med til at afdække den store kælders 
forløb. Arkæologi er for de tålmodige sjæle, og i dette tilfælde skulle der  
gå 38 år, fra de første gang gravede på Tollerup, til de gjorde dette spekta- 
kulære fund (fig. 5). Denne kælder viste sig at være bygget af to rækker 
af kampesten i hver væg, og igen var murene bevaret i tre skifter, og den  
rummede 42 m2. På indersiden sad der stadig rester af en kalkmørtel, der  
har været påført indersiden, og den har dermed fremstået lys. Der var  
bevaret syv trin af en trappe af munkesten, som var bygget ind i nord-
siden. I muren sad der stadig dele af et dørhængsel, så kælderen har været  
lukket af ved gulvplanet. Trappen lå desuden i en tilbygning, der blev op- 
fattet som et trappetårn. Det tyder på, at der har været opgang til øvre 
etager, hvilket, sammen med den yderst kraftige fundering, virker som 
en rimelig tolkning. Murene, der har stået på kampestensfundamentet, 
har sandsynligvis været i bindingsværk, udfyldt af munkesten og med et  
tegltag. Kælderens dimensioner og byggestil sandsynliggør, at den skal 
tilskrives en større gård, formentlig Tollerup hovedgård (fig. 6). Den tolk- 
ning bakkes op af andre elementer på lokaliteten: halvkredsgrøften, der 
omfatter en større enhed, spor efter mølledrift, der ofte lå under hoved- 
gårdene, samt de prestigegenstande, der blev indsamlet overalt på feltet.

Nord for kælderen var der et område med brolægning, men ellers var der  
ikke rester af bygninger i nærheden. Middelalderens byggestil, hvor man 
rejser væggene på en syld af sten eller træ, gør det vanskeligt at spore 
husenes grundplaner. Det er i dette tilfælde ikke muligt helt at afskrive, 
at kælderen har indgået i en større hovedbygning, men der er i så fald 
intet af fundamentet tilbage.

FUNKTION OG INDHOLD
I kælderen opbevarede man formentlig naturalier, blandt andet hvad der  
var tvangsafleveret fra fæstebønderne af korn og andre fødevarer. Herefter  
kunne man distribuere varerne videre til Roskilde. Naturligt kan kælderen 
have fungeret som lager af forskellige materialer, der blev benyttet på en  
stor bedrift. Forskelligt håndværk har muligvis også foregået i kælderen, 
men det kunne ikke spores i genstandsmaterialet. Kælderen har muligvis 
også rummet gårdens dokumenter og værdigenstande. 

Kælderen indeholdt, ligesom Kælder I, betragtelige mængder af bygnings- 
materiale og brugsgenstande. Det drejede sig især om munkesten og tag- 
sten. Tagstenene var her af formen hulsten, også kaldet munke-nonne-tegl. 
På indersiden sad der stadig kalkmørtel fra understrygning. Det var den 
dominerende type i middelalderen og var i brug indtil omkring år 1500. 
Fra den daglige husholdning fandtes blandt andet keramik, søm, nagler 
og jernknive. Generelt er genstandene fra højmiddelalderen. Desværre 

4. Kælder I afdækket. Foto: Kirsti Pedersen
5. Amatørarkælogerne afdækker et vægforløb i kælder II.  
 FOTO : ROMU
6. Kælder II. Foto: Kirsti Pedersen
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var bevaringsgraden af især metallerne ringe, og der fandtes kun keramik- 
fragmenter. Indtil videre er der foretaget en enkelt C14-datering, der pla- 
cerer kælderen inden for perioden 1270-1400. Samlet set dateres den store  
kælder og dermed hovedgården til højmiddelalderen.

ORGANISERING AF DET DANSKE LANDBRUG  
I SENMIDDELALDER OG RENÆSSANCE
Danmark var et landbrugsland i middelalderen, og langt størsteparten af 
befolkningen boede og arbejde på landet. I senmiddelalderen var både 
fæstebønder og selvejerbønder tæt forbundne med jordejerne gennem 
afgifter og pligter. Jordejerne var konge, kirke eller adel, hvilket skiftede  
gennem tiderne, idet man handlede, gav og byttede besiddelser. De adelige  
godser var bygget op omkring hovedgårde, hvor ejeren kunne bo. Største- 
parten af indtægterne kom fra de underlagte fæstere.3 Hvem beboede 
og ejede da Tollerup hovedgård? 

Vores viden strækker sig helt tilbage til vikingetiden, hvor et gavebrev 
omtaler Tollerup. Det var Knud den Hellige, der i 1085 gav lokaliteten til  
domkirken i Lund.4 Hermed skifter stedet ejer fra at være på kongens 
hænder til at være ejet af kirken. På et tidspunkt i middelalderen overgår  
landsbyen til at være Roskildebispens ejendomme, som det kan ses i 
Roskildebispens Jordebog fra ca. 1380, hvor Tollerup er en af 120 hoved- 
gårde, der på dette tidspunkt hører under Roskilde.5 Det er hovedgårdenes  
storhedstid, og det er dette tidspunkt, man formentlig skal henføre den 
store kælder. Frem til 1500-tallet halveres antallet af biskoppens hoved-
gårde, og i forbindelse med reformationen overgår kirkens gods igen til 
kongen. Den arkæologiske udgravning viser, at Tollerup stadig var at finde 
i begyndelsen af 1600-tallet, hvorfra mange af genstandene stammer.  
Herefter stopper de arkæologiske såvel som de skriftlige vidnesbyrd om 
området, og det formodes, at Tollerup Hovedgård og landsby endegyldigt  
er nedlagt. 

LOKALITETEN SAMLET SET
Udgravningen gav samlet set et godt indblik i en bebyggelse fra middel- 
alder og renæssance. Der blev afdækket ca. 5.000 m2, og ud over kældrene  
dukkede der væsentlige bebyggelseselementer frem, som kort skal nævnes  
her (fig. 7). Feltet blev på det nærmeste omsluttet af en halvbueformet  
grøft, der i dybden målte mellem 0,5 og 1 m. Den blev formentlig etableret 
på et tidspunkt i begyndelsen af middelalderen. Årsagen til, at sporene 
brat stoppede mod nord, er, at der er gravet grus på området. Grøften, 
og dermed bebyggelsen Tollerup, har formentlig strakt sig en del længere  
mod nord. 

Rester af lerstampet gulv afslørede flere hustomter, der fordelte sig over  
hele feltets nordlige del. Dimensionerne lod sig ikke nøjagtigt afkode, men  
de genstande, der blev indsamlet, daterer dem til høj- og senmiddelalder  
og renæssance. Ligesom fundene i kældrene afspejlede genstandene fra 

hustomterne et liv hævet over det normale. Der blev flere steder fundet 
kakler fra kakkelovne og munkesten. ligesom tagsten havde indgået i byg- 
gerierne. Huset med den lille kælder indeholdt flere spændende detaljer.  
I et forløb over flere meter lå tagsten i forlængelse af hinanden og dannede  
således et hulrum, en slags kanal. Den stødte i den ene ende op til ovnen,  
og det er fristende at se en forbindelse mellem de to konstruktioner. 
Funktionen er ikke klarlagt, men kanalen kan have ført røg eller varme væk  
fra ovnen. I samme hus lå desuden et såkaldt bygningsoffer i form af et  
hestekranie. Det var placeret på indersiden af den sydlige langside. Etno- 
logien giver mange eksempler på folketro, og nogle af disse drejer sig om,  
at man anså vægge, dørtærskler og ildsteder som transitsted for ”det 
onde”.6 Ved at give et offer kunne man beskytte sig mod ulykker, og netop  
hestekranier tillagde man denne evne. Midt på feltet blev der fundet rester 
af en skalmarkering i flere faser. Den første, og dermed yngste, som udgrav- 
ningen stødte på, var store kampesten sat som et dige. I næste fase sås en  
grøft, og denne var flankeret af en række stolpespor. Skellet var nord-syd- 
orienteret og har adskilt to ejendomme. De forskellige udformninger vidner  
om, at skellet lå fast gennem en længere periode. Få meter fra skellet var  
der rester af et vejforløb i form af hjulspor. Disse var også nord-syd-gående.  
Vejen må have lettet transport med vogne til og fra hovedgården betydeligt.  
Der var også flere huse sat med jordgravede stolper, som formentlig hører  
hjemme i den ældste middelalder; dog var der ingen genstande dateret 
til den periode. I nærmeste fremtid vil der blive foretaget en mængde 
C14-dateringer, der forhåbentlig kan kaste lys over alderen på feltets 
ældste huse. 

Samlet set blev det et betydeligt resultat, der fremkom ved udgravningen  
på Tollerup. Den har givet et indblik i en senmiddelalderlig og renæssance- 
bebyggelse på landet, som der ikke er udgravet mange af i Danmark. 
Samtidig er den et heldigt eksempel på de tilfælde, hvor historiske og 
arkæologiske kilder gensidigt kan belyse hinanden. Indtil 2017 kendte man 
udelukkende til Tollerup hovedgård fra de skriftlige kilder. Nu tyder meget 
på, at ruinerne fra den er fundet og dermed stedfæstet. 

Fundet af kældrene kom på Kulturstyrelsens topti over mest opsigtvæk-
kende arkæologiske fund i Danmark i 2017. 

Udgravningen gav samlet set et 
godt indblik i en bebyggelse fra 
middelalder og renæssance.
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   V i n d i n g e

Dernede på Sjælland, set højt fra himlen på en strålende klar dag, 
ligger en landsby. Mod syd glinser den kviksølvlysende Køge Bugt,  
og mod nord slanger Roskilde Fjord sig langt mod Kattegat. Set 
heroppefra ligner den mange andre af øens landsbyer: en kerne 
med små huse, krogede gader, kær og kirke omgivet af de sidste 
generationers knopskudte parcelhuskvarterer. Hvert enkelt hjem 
dernede har sin berettigelse og sin historie, der danner rammen 
om menneskets lykke og ulykke, liv og død. Sådan er det overalt.

Men for arkæologerne er Vindinge ikke helt som de andre lands-
byer på øen. Vindinge er en skattekiste, det viser den sidste tids 
udgravninger. Det er imidlertid ingen nyhed i sig selv, for byen har  
et langt arkæologisk generalieblad. Fra 1970’ernes begyndelse 
og frem har Nationalmuseet foretaget vigtige undersøgelser på 
Stålmosegårds marker nord for landsbyen, hvor gårdejer Axel 
Nielsen havde gjort flere fund. Det drejede sig ikke mindst om 
gravpladser fra to forskellige forhistoriske perioder. Den ene var  
5.000 år gammel – fra den mellemste bondestenalder – og den  
første af sin slags på Sjælland. Den anden var fra romersk jernalder  
og skulle med tiden vise sig at blive den største, vi kender fra 
denne periode på øen.1  

– et smugkig på to nye gravpladser

Lundbjerggård, grav A652. Der blev fundet guldringe i flere grave, både ved  
Lundbjerggård og Vindinge Vest. Flere af dem sad stadig på de afdødes fingre.  
Når vi har at gøre med rige gravlæggelser, er guldringene ikke ualmindelige. 
De er ofte fremstillet lokalt og består af en spiraloprullet guldtråd, men der  
findes også mere båndformede typer. Foto Trine Sejthen, ROMU.
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Da Roskilde Museum overtog det arkæologiske ansvar for området i slut- 
ningen af 1970’erne, fortsatte engagementet. Der blev foretaget arkæolo- 
giske undersøgelser på romertidsgravpladsen ved Stålmosegård i flere  
udgravningskampagner, den sidste i 2013, og pladsen rummer op mod 130  
begravelser i alt.2 Udvalgte fund fra begge gravpladser kan ses i museets  
udstilling. Et fremtrædende fortidsminde er bopladsen ved Stålmosegård,  
også fra romersk jernalder, med helt usædvanligt gode bevaringsforhold, 
så både lergulve, ildsteder og pikstensbelægninger stadig fandtes. Den 
blev opdaget i 1982, men først for alvor undersøgt i 2014-15 og 2018. 
Derudover er der udgravet andre bopladsspor fra bronzealder, jernalder 
og vikingetid adskillige steder.3

Skulle man så tro, at der var flere fortidsminder i Vindinge? Det var spørgs- 
målet, da museet i efteråret 2017 foretog arkæologiske prøvegravninger 
på to af byens omgivende marker, hvor der nu bliver bygget boliger: først  
ved Lundbjerggård, nord for byen, og så ved Vindinge Vest. Ved Lund-
bjerggård vidste vi i forvejen, at der ville være noget at komme efter – her  
fortsatte den unikt bevarede jernalderboplads, hvor første del blev under- 
søgt i 2014-15, nemlig ind på marken. Derfor var området her i forvejen 
også udpeget som kulturarvsareal af national betydning. Marken vest for 
Vindinge var derimod et stort set ubeskrevet blad, men vi vidste dog, at 
der her ville være spor efter Tunestillingens skyttegrave, anlagt som en 
del af Københavns befæstning under Første Verdenskrig. – Og de jord-
gravede dele af dette er også at betragte som arkæologiske levn.

Et klart JA var svaret på, om der mon var mere at hente i Vindinges 
skattekiste. Meget mere, end vi havde turdet håbe på. Foruden en masse 
bopladsspor fra jernalderen, ventede som uventede, afslørede prøvegrav- 
ningerne begge steder gravpladser fra romersk jernalder med tilsammen  
over 90 begravelser. Se, det er jo i forvejen ikke hverdagskost at finde 
gravpladser, og når de så er samtidige med en tredje gravplads, og den 
længste afstand mellem de tre steder er ca. 500 m, så begynder det 
for alvor at blive spændende. Med over 200 døde, gravlagt i løbet af få 
generationer, står vi med et fund i særklasse.

Mens disse ord skrives, er arkæologerne bare lige begyndt på det enorme  
analysearbejde, som følger efter. Derfor er der meget, vi ikke ved endnu 
om de nye fund. Men lad os alligevel kaste et helt foreløbigt blik på dem.

Et klart JA var svaret på, om 
der mon var mere at hente i 
Vindinges skattekiste. 

VINDINGE

LUNDBJERGGÅRD

STÅLMOSEGÅRD

VINDINGE VEST

Oversigtskort med Vindinge. Her ses de to nye gravpladser ved Lundbjerggård og Vindinge 
Vest samt den tidligere undersøgte gravplads ved Stålmosegård. 

1. Oversigt over gravene ved Lundbjerggård med sine 13 grave. Yderligere en grav blev fundet 
lidt derfra. Tegning: Julie Nielsen, ROMU

2. Oversigt over gravene på gravpladsen ved Vindinge Vest med sine 69 grave. Yderligere otte 
grave blev fundet uden for selve gravpladsen. Tegning: Nadja M. K. Mortensen, ROMU.
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men ikke desto mindre var der mindst to på Lundbjerggård. Det ene barn  
var lagt på ryggen i graven, med sine fødder lagt på en større sten. Med 
sig havde barnet fået en benkam og tre lerkar. Det andet barn havde også  
fået tre lerkar, et simpelt dragtspænde, perlekæder og en benkam – alle 
i en mindre udgave end i de voksnes grave. Børnene var vigtige nok til 
at blive begravet i deres egne nedgravninger med deres egne gravgaver. 

Også nogle af de voksne var blevet gravlagt på ryggen. Modsat gravene, 
hvor den afdøde var lagt på siden, var der færre genstande i disse grave. 
Der var ikke smykker, men gerne en benkam, lerkar og nogle uidentificer- 
bare stykker jern. Selvom våbengrave kendes fra perioden, er jernet nok  
snarere resterne af mere almindelige gravgaver som jernknive eller -sakse.  
I en enkelt af disse grave, hvor den døde lå på ryggen, lå dog også en  
guldring, påsat den afdødes finger på den højre hånd. Der synes dermed  
at være et mønster mellem gravgavernes sammensætning og måden, 
den afdøde blev placeret på i graven, og senere analyser vil forhåbent-
lig fortælle, om mønstret afspejler en sammenhæng mellem køn, alder, 
slægt og gravform. 

VINDINGE VEST6

På et godt skjult markareal mellem Vindinge landsby og Vindingevej fore- 
tog vi en helt rutinemæssig prøvegravning forud for et stort boligbyggeri.  
Som nævnt var det eneste kendte fortidsminde på marken Tunestillingen,  
og den umiddelbare mavefornemmelse sagde, at der næppe var noget 
andet spændende her, når nu vi havde fundet så meget nord for byen. 
For der kan jo ikke være fortidsminder overalt? Dén mavefornemmelse 
skulle imidlertid blive gjort grundigt til skamme. Omtrent en tredjedel af  
det 170.000 m2 store areal viste sig ikke alene at gemme på udstrakte spor  
af bopladser fra jernalderen, også 77 jordfæstegrave kom for dagens lys, 
de fleste samlet på en gravplads. Ligesom det var tilfældet ved Lundbjerg- 
gård, lå skeletter og gravgaver under et ganske tyndt muldlag og ville 
ganske givet være blevet ødelagt af ploven inden for en tidshorisont på 
få år.

LUNDBJERGGÅRD4

Da vi skulle prøvegrave på markerne nord for Vindinge, vidste vi godt, 
at vi ville støde på resten af den velbevarede jernalderboplads, som var 
blevet undersøgt ved Stålmosegård umiddelbart øst for, da der blev ud-
stykket her for et par år siden. Men under det tynde pløjelag gemte sig 
også helt ukendte fund. I en af grøfterne dukkede en jordfæstegrav op – 
lige under det niveau, hvor plovskæret foretager sin årlige, og for arkæo- 
logiske fund skæbnesvangre, rejse. I graven lå den døde på venstre side 
med benene trukket op i sovestilling. Graven rummede blandt andet et 
sjældent dragtspænde, en såkaldt ”hagekorsfibula”. Navnet har den efter  
sin karakteristiske form, desværre var spændet helt knust nu. Ud over det  
særlige dragtspænde var også et intakt glasbæger givet med den døde 
i graven. Randen af glasset var knækket som resultat af vægten fra de 
tunge, moderne landbrugsmaskiner – men det lod til, at alle skår var der 
endnu. Glassets præcise form og størrelse kender vi endnu ikke, da det 
blev taget med hjem til museet i en stor, beskyttende jordklump for at 
blive udgravet under kontrollerede forhold. Et stort smykkeudstyr med 
perlekæder og flere simple dragtspænder, det importerede glasbæger, 
et afklippet stykke guld anbragt i den afdødes mund samt et ofret dyr 
vidner om ressourcer og kontakter, som normalt kendetegner datidens 
samfundselite. Vi stod nu med fundet af den første elitære grav fra romersk 
jernalder i ROMUs ansvarsområde.

Prøvegravningen viste flere lignende nedgravninger i den lerede under- 
grund, og det stod nu klart, at der på stedet var en gravplads fra romersk  
jernalder, nok ikke nogen stor gravplads, men til gengæld én, som kunne 
rumme særlig rige grave.

Den efterfølgende udgravning afdækkede som forventet flere grave, 14 
styk, hvoraf de 13 lå samlet i en lille klynge på områdets højeste punkt. 
Som ved den første grav var de beskyttet af et ganske tyndt muldlag. 
Alligevel var der i flere af gravene bevaret meget fine gravgaver. Graven, 
der lå tættest på den, som blev fundet ved prøvegravningen, var stort set 
identisk med denne i form og indhold. Dog var det særlige dragtspænde 
i denne grav en såkaldt ”rosetfibula”, opkaldt efter dens mange påsatte 
ufo-lignende rosetter. Graven bød også på en guldfingerring – den sad 
stadig på den afdødes finger. En sådan guldfingerring var der ikke umid-
delbart at finde i den først fundne grav, men måske den sidder på den 
hånd, der lå under glasset, altså glasset, som stadig afventer behandling 
af museets konservator. Metaldetektorudslag kunne tyde på det. Det 
glasbæger, som lå i den anden grav, er derimod blevet renset og samlet. 
Det er et såkaldt ”Netzglas”, som menes at stamme fra Sortehavsegnene. 
To lignende glas – og de eneste andre i Danmark – er fundet i en grav 
i Høje Taastrup-området, hvor en bare 12-årig dreng var begravet med 
udsøgte gravgaver.5 Mon de to kendte hinanden?

Fundne barnegrave er underrepræsenteret i alle de forhistoriske perioder,  

Skeletter og gravgaver lå under 
et ganske tyndt muldlag og vil le 
ganske givet være blevet ødelagt 
af ploven inden for få år.
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1:  Lundbjerggård, grav A652: I de rige kvindegrave fra yngre romersk  
 jernalder findes nogle gange såkaldte ”monstrøse” dragtspænder.  
 De har næsten mistet deres oprindelige funktion som en slags sikker- 
 hedsnåle og er blevet pyntede og tunge. En af disse typer kalder vi  
 ”rosetfibula” efter de mange rosetformede toppe, som udsmykker  
 spændet. Den er fremstillet primært i sølv med bronze og forgyldt  
 sølvblik på Sjælland i sidste halvdel af 200-tallet eller starten af 300- 
 tallet. 

2: Lundbjerggård, grav A652: I to af gravene ved Lundbjerggård fandtes  
 glasbægre. Det ene er et såkaldt ”Netzglas” opkaldt efter det fine net- 
 mønster, som blev lavet ved at smelte små glastråde ind i bægret.  
 Glas af denne type er yderst sjældne, og indtil nu fandtes der bare  
 to i Danmark. De er begge fra Høje Taastrup-området, kun få km fra  
 Vindinge. Man mener til gengæld, at alle tre glas oprindelig kommer  
 langvejsfra – helt fra egnene tæt på Sortehavet. 

3: Lundbjerggård, grav A656: I tre af gravene ved Lundbjerg fandtes  
 pragthårnåle. Her ses den ene. Den er fremstillet primært i sølv med  
 bronze og forgyldt sølvblik. En lang hårpragt kan med lidt finger 
 færdighed sættes og holdes i ro med en enkelt nål. 

4: Lundbjerggård, grav A1: Et af de mange kranier, vi fandt, viste sig at  
 være særlige: I munden lå et guldstykke. Arkæologerne mener, at  
 det her er en nordlig variation af en gravskik, som vi kender længere  
 sydpå – hvor man har fundet en mønt i den dødes mund. Det er en  
 skik, der har rod i den antikke græske myte, som fortæller, at de døde  
 for at komme til dødsriget skulle krydse floden Styx og måtte have  
 en mønt med til færgemanden Charon. Om jernaldermenneskene,  
 der nu er fundet i Vindinge, også forestillede sig en færgetur til døds- 
 riget, kan vi kun gisne om – men fundet fortæller om de mange  
 kontakter ud over det europæiske kontinent, som datidens folk  
 havde med hinanden. 

5: Der blev fundet guldringe i flere grave, både ved Lundbjerggård og Vindinge Vest. Flere af dem 
  sad stadig på de afdødes fingre. Når vi har at gøre med rige gravlæggelser, er guldringene ikke  
 ualmindelige. De er ofte fremstillet lokalt og består af en spiraloprullet guldtråd, men der  
 findes også mere båndformede typer. 

6:  Lundbjerggård, grav 597. Den mest almindelige gravgave i romersk jernalder, er et eller flere 
 lerkar der kan være fint ornamenteret. Dette kar, stod sammen med et andet ved den grav- 
 lagtes hoved.

7: Vindinge Vest, grav A4050: Kammen ses her efter konservering. Den er sammensat af tre 
 stykker forarbejdet dyreknogle, samlet med bronzenitter, og fint udsmykket. Der blev fundet  
 mange benkamme både ved Vindinge Vest og ved Lundbjerggård, og det er en relativt  
 almindelig gravgave, både i romersk jernalder og i de følgende perioder. 

8: Det hyppigste fund i gravene var perler, og der blev fundet over 2.000 perler på de to grav- 
 pladser. Størstedelen er glasperler, men der er også perler af rav og metaller. Tidligere regnede 
  man med, at alle glasperler fundet i jernaldersammenhæng her i landet var importeret fra Romer- 
 riget. De senere års fund af affald fra glasperlefremstilling, blandt andet på handelspladsen ved  
 Lundeborg på Østfyn, har dog vist, at hovedparten af de ensfarvede perler kan være frem 
 stillet lokalt. Tilbage er så de store perler med komplicerede mønstre, der mange gange sidder  
 centralt i perlekæden. Disse er efter alt at dømme importeret fra de romerske områder langs  
 Rhinen eller længere vestpå. Perlen på fotoet er dekoreret med vinranker. 

5 6  

7 

8  

Foto: Trine Sejthen, ROMU
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1:  Lundbjerggård, grav A652: I to af gravene ved Lundbjerggård fandtes glasbægre. Her ses 
 det ene, som det lå i graven (t.v.). Foto: Kamilla R. Majland  

2: Lundbjerggård, grav A1: Guldstykket der lå i munden, er ved at blive udgravet.  
  Foto: Julie Nielsen, ROMU.

3: Lundbjerggård, grav A652: En af de rigeste grave under udgravning. Bemærk smykkeudstyr  
 med perler, rosetfibula og andre dragtspænder, guldring samt et lerkar ved den dødes skulder.  
 I graven lå også glas og hårnål. Foto: Kamilla R. Majland, ROMU.
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Gravpladsen var placeret på et naturligt plateau på den nordlige del af 
marken. Her fandtes 69 jordfæstegrave fra romersk jernalder. Uden for 
gravpladsen blev der fundet yderligere otte jordfæstegrave fra samme  
periode af jernalderen. To af disse grave lå for sig selv, men blandt bo-
pladsspor, mens de resterende seks grave lå i en lille klynge ganske kort 
fra gravpladsen. 

Alle gravene, på nær en enkelt, var orienteret omtrent nord-syd, og på 
gravpladsen lå flere af gravene ydermere på nord-syd-gående rækker  
hen over plateauet. Bortset fra dette var gravenes udformning og indhold  
meget varieret: I nogle grave lå de gravlagte med hovedet i nord, i andre 
lå de med hovedet i syd. Nogle individer lå på siden, andre på ryggen, og  
en enkelt blev fundet i fosterstilling på maven. Nogle er blevet begravet  
i kister, andre er det tilsyneladende ikke, og to personer er blevet begravet  
i stammebåde. Også i forhold til gravenes indhold af gravgaver har der 
været stor variation, både i forhold til mængde og sammensætning.

I de fleste grave var der som minimum et eller flere lerkar, og for en stor  
del var der tale om fint ornamenterede hankekar. I en enkelt grav var der  
resterne af et muligt træfad. Derudover bestod gravgaverne af benkamme  
med bronzenitter, jernknive, nåle af både bronze og guld, sølv- og guldringe,  
dragtspænder til hverdagsbrug af jern samt eksklusive dragtspænder af  
sølv og bronze, hvoraf nogle var guldbelagte. Hertil kommer store mængder  
perler, som var den hyppigst forekommende genstand i gravene foruden 
lerkarrene. Der blev fundet mere end 2.000 perler i alt: ravperler, bronze- 
perler samt glasperler i alle regnbuens farver, både ensfarvede og fler- 
farvede, og perler med fine mønstre samt guldfolieperler. Antallet af perler 
i gravene varierede i antal fra en enkelt perle til flere end hundrede, og i en 
enkelt grav blev der fundet over 500 perler.

Gravgaverne har allerede vist os, at mange af de gravlagte ved Vindinge 
Vest har tilhørt de øvre lag i samfundet. De genstande og materialer, der 
er blevet givet med i flere af gravene, har ikke været tilgængelige for alle,  
men har været bekostelige at erhverve. Dette er jo i sig selv interessant, 
for det fortæller os ikke kun noget om de gravlagte personer, men også 
om Vindinges betydning dengang. Vi mangler dog stadig svar på mange  
spørgsmål, og forhåbentlig vil vores videre arbejde og de kommende re-
sultater af analyserne kunne give nogle svar. For hvorfor lå alle 77 grave  
ikke samlet på gravpladsen? De er alle fra samme overordnede periode af  
jernalderen, men gemmer der sig alligevel en dateringsmæssig difference,  
der kan forklare gravenes forskellige placering? Eller har gravpladsen 

Vindinge Vest, grav A4009. Kvinde gravlagt på siden med hovedet mod syd og ansigtet vendt  
mod øst. Kvinden har fået 119 perler, to dragtspænder, en kniv, et lerkar, et armbånd af snoet 
bronzetråd og to ribben fra et større pattedyr med sig i graven.  
3D model: Kirsti Pedersen, ROMU
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1  3 

1: Vindinge Vest, grav A2612. I den rigeste grav uden for gravpladsen lå en pige på ca. 10-11 år.  
 Trods sin unge alder har hun fået kostbare genstande med i graven: tre dragtspænder – en 
 tutulusfibula af Grumløsetype og to spiralfibler – en perlekæde med perler af glas, rav og  
 bronze, som ses på billedet her, samt nogle perler fundet ved pigens hoved, som kan have  
 været del af et hårsmykke, i alt 84 perler, en bronzering, en bronzenål, tre lerkar, en benkam  
 med bronzenitter, en mindre plade af jern og en kniv af jern. Herudover blev der fundet et  
 glasskår ved pigens mund, som kan være spor af den såkaldte Charon-gravski.  
 Foto: Kirsti Pedersen, ROMU. 

2: Vindinge Vest, grav A2612. Grimløsefibula af forgyldt bronze.  Fiblen daterer graven til det  
 3. årh. e.Kr. . Foto: Kirsti Pedersen, ROMU.

3: Vindinge Vest, grav A4050. Ornamenteret benkam med bronzenitte.  
 Foto: Kirsti Pedersen, ROMU. 

4: Vindinge Vest, grav A4050: I to tilfælde ved Vindinge Vest er døde blevet gravlagt i en udhulet 
 stammebåd. Ofte er det svært at fastslå med sikkerhed, om der har været en båd, men i grav  
 A4050 kunne vi se meget tydelige spor. Træet i sig selv var rådnet bort, men båden var før  
 gravlæggelsen blevet forkullet i begge ender, og trækullet var endnu bevaret som en tynd  
 film. På den måde var der opstået et negativt aftryk af hver stævn, hvor det kunne ses, at båden 
 havde haft et ”stævnskæg” i hver ende. Dét er et meget karakteristisk træk for stammebådene  
 fra romersk jernalder, som ikke mindst kendes fra den bornholmske gravplads ved Slusegård,  
 hvor der er udgravet over 40 bådgrave. Den gravlagte i båden havde fået en guldring, et  
 dragtspænde, en perle, en ornamenteret benkam med bronzenitter, tre lerkar og en patte- 
 gris med i graven. Foto: Kirsti Pedersen, ROMU. 

2 

4 
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været forbeholdt særligt udvalgte personer? Og hvordan skal gravene 
fra Vindinge Vest ses i forhold til de mange andre gravfund fra Vindinge, 
der også er dateret til romersk jernalder? Hvordan skal variationerne 
i gravskikken betragtes? Var der frit slag inden for nogle overordnede 
rammer, eller kan variationerne relateres til køn, alder, social status? Eller 
skyldes variationerne derimod, at gravpladsen har været i brug igennem 
flere generationer, og at der er sket skift inden for gravmode, på samme 
måde som tøjmode ændrer sig?

DE VIDERE UNDERSØGELSER
Det var kort før jul 2018, at feltarbejdet i Vindinge fandt sin afslutning. 
Men med dette er vi kun omtrent halvvejs i processen. Arkæologernes 
iagttagelser i felten og de hjembragte fund og prøver skal bearbejdes,  
et arbejde, som kommer til at fylde en stor del af 2019.

Ud over det rene rugbrødsarbejde, der ligger i registreringen af opmålinger  
og fund, så skal der kigges nærmere på de mange gravgavers karakter og  
præcise alder. I yngre romersk jernalder kan genstande som perler og 
dragtspænder tidsbestemmes ganske fint, nogle gange helt ned til en 
enkelt generation – og med en arkæologisk målestok er det ikke så ringe.

Et spændende potentiale gemmer sig i skeletmaterialet. Her kan både 
traditionelle osteologiske analyser og en række nyere naturvidenskabelige  
metoder afsløre viden om bl.a. gravlagtes alder, biologiske køn, eventu-
elle sygdomme og genetiske profil. Museet har i den henseende indgået et 
samarbejde med Center for Geogenetik og Antropologisk Laboratorium  
ved Københavns Universitet for at få mest muligt ud af dette potentiale. 
Særlig interessant bliver det at se, hvad dna-analyserne kan fortælle om 
slægtskaber internt på gravpladserne såvel som gravpladserne imellem.

De rige fund fra Vindinge fortæller os, at denne plet på Sjælland var et 
betydningsfuldt sted i romersk jernalder. Et sted med langvarig beboelse,  

Særlig interessant bliver det  
at se, hvad dna-analyserne kan 
fortælle om slægtskaber internt 
på gravpladserne såvel som 
gravpladserne imellem.

og det er – blandt andre – mennesker fra samfundets øvre lag, som levede  
her, og som døde her. Men vi mangler stadig én slags fund: nemlig gravene, 
som afspejler samfundets absolutte top. De kendetegnes af helt specielle  
gravgaver som særligt udformede guldfingerringe – såkaldte ormehoved- 
ringe – og bronzefade, -kander og anden service, der stammer fra det 
romerske rige. Vi kender sådanne grave i flere tilfælde fra den køben-
havnske vestegn,7 og det er næsten utænkeligt, at lignende ikke også 
skulle have eksisteret i Vindinge. Men om de ligger derude og venter på 
arealer, som endnu ikke er undersøgt, eller om de er blevet gravet bort 
af senere tiders byggeaktivitet, står som et åbent spørgsmål.

Det omfattende materiale fra Vindinge kommer til at give mulighed for 
både videnskabelige og populære publikationer, og så vil en række af de  
fineste genstande med sikkerhed finde vej til museets oldtidsudstilling, 
som i forvejen rummer mange arkæologiske Vindingefund. Men det bliver  
først, når græsset er spiret ved de mange kommende hjem, at vi for alvor  
kan fortælle, hvad der gemte sig under plænen.

Lundbjerggård: Gravene blev registeret med plantegninger i flere niveauer suppleret af 3D- 
fotos. Foto: Katrine I. Kjær, ROMU.
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NOTER
1 Lund Hansen 1974; 1979; Ramskou 1974.
2 Dette materiale er under publicering ved museumsinspektør Mette 
Høj, ROMU, i samarbejde med Københavns Universitet og Kroppedal 
Museum. Se foreløbigt: Høj 2005; 2011 samt Kastholm 2015.
3 Christensen 1983; Christensen & Tornbjerg 2009, 54 f.; Kastholm 2009; 
Vestergaard 2014; Vestergaard & Kastholm 2018.
4 Undersøgelserne ved Lundbjerggård (j.nr. ROM 3469, sb-nr. 02.05.12 
lok. 37) blev udført under ledelse af arkæolog Anne K. Vestergaard 
for prøvegravningens vedkommende og arkæolog Katrine I. Kjær for 
udgravningens vedkommende. De blev assisteret af arkæologerne Line 
Jørgensen, Morten H. Knudsen, Line Aa. Lund, Kamilla R. Majland, Ida 
Mikkelsen, Julie Nielsen, Marion Ree, Lizette L. Salge, Amanda Sjöbeck, 
Emil W. Struve og Rasmus Winther. Desuden assisterede Tommy Olesen 
og Carsten Westergård med metaldetektorer samt et seminargrave-
hold fra Københavns Universitet. Sagsansvarlig var overinspektør Ole 
Kastholm. Udgravningen blev med baggrund i museumsloven betalt af 
bygherre, BBByg A/S.
5 Boye 2009, 267 ff.; Lund Hansen 2009, 167, 169 ff.
6 Undersøgelserne ved Vindinge Vest (j.nr. ROM 3385, sb-nr. 02.05.12 
lok. 36) blev udført under ledelse af arkæolog Nadja M.K. Mortensen  
assisteret af arkæologerne Maria L. Broholm, Veronica Johansen, Rasmus  
Winther, Jannice Kristensen, Nikolaj W. Kristensen, Olga S. Nakling, 
Mette C. Olsen, John Howorth og Kirsti Pedersen. Desuden assisterede 
Tommy Olesen med metaldetektor. Sagsansvarlig var overinspektør Ole 
Kastholm. Udgravningen blev med baggrund i museumsloven betalt af 
bygherre, Lind & Risør A/S.
7 Jf. Boye & Lund Hansen (eds) 2009.
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ROM 
2882

SORTEBRØDRE PLADS 
ROSKILDE KOMMUNE
Udgravning af omfattende levn fra middelalderens 
Roskilde i form af bl.a. brolagte vejforløb, brønde, 
gruber, grøfter og ovne, der påviste tilstedeværelsen 
af en forstad uden for byens port mod øst i tiden ca. 
1200-1500-tallet.

ROM 
6 4 1

GL. LEJRE 
LEJRE KOMMUNE
Som en del af det dansk-svenske forskningsprojekt  
Viking Dynasties foretog ROMU i 2017 og 2018 forsk- 
ningsudgravninger ved Mysselhøjgård i Gl. Lejre. 
Udgravningerne gav bl.a. ny viden om den store pali-
sade omkring jernalderens og vikingetidens boplads 
samt den nærliggende stenalderdysse, Kirkehøj, der 
ser ud til at have været genstand for aktiviteter i både 
bronzealder og vikingetid. 

ROM 
3246

HYLLEGÅRD II 
LEJRE KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 7 ha stort areal ved Hvalsø, 
der påviste spor af bebyggelse fra hhv. yngre stenalder  
og jernalder. To mindre udgravningsfelter afventer 
eventuel udgravning forud for byggeri.

ROM 
2999

ROM 2999, MUNINGÅRD II 
LEJRE KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 7 ha stort areal ved Allerslev,  
hvor der fremkom spor efter bebyggelse fra bronze-
alderen i form af adskillige hustomter. På baggrund af 
forundersøgelsen blev ca. 1,4 ha indstillet til udgravning  
forud for byggeri.

B e r e t n i n g e r n e  k a n  i  d e r e s  
 f u l d e  f o r m  l æ s e s  p å  r o m u . d k
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ROM 
3460

SKULLEBJERG  
LEJRE KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 6,2 ha stort areal ved Gevninge. 
På størstedelen af arealet fremkom ingen væsentlige 
fortidsminder. På et mindre del af arealet påvistes et 
aktivitetsområde fra oldtiden med kogegruber og  
gruber omkring en dalsænkning. Området er indstillet 
til udgravning forud for byggeri.

ROM 
3316

TORØGELGÅRDSVEJ I-II  
FREDERIKSSUND KOMMUNE
Udgravning af et ca. 2,8 ha stort areal ved Oppe Sundby.  
Undersøgelsens primære resultat var fundet af et om- 
fattende palisadeanlæg fra yngre stenalder. Palisade- 
anlægget viste sig som flere rækker af stolpespor over 
en strækning på ca. 400 m omkredsende et ovalt areal  
på ca. 20.000 m². Anlægget har bestået af mere end 
1400 stolper.

ROM 
3424

STORE HESTEHOLME  
FREDERIKSSUND KOMMUNE
Udgravning af et ca. 1,2 ha stort areal ved Gerlev. Ved 
udgravningen fremkom spor efter bebyggelse i form 
af 6 langhuse fra yngre bronzealder og ældre jernalder 
samt gruber og ovne. Desuden blev der dokumenteret 
spor efter middelalderlige marksystemer.

ROM 
3387

MÆRKEBÆKGÅRD SYD  
FREDERIKSSUND KOMMUNE
Udgravning af et ca. 0,6 ha stort areal ved Gerlev. Ved 
udgravningen fremkom spor efter to langhuse, brønde 
og ovne fra jernalderen samt gruber fra yngre stenalder  
indeholdende bl.a. flintgenstande, et fragment af en 
stridsøkse samt keramik.

ROM 
3453

LL. ERTERØGEL II  
FREDERIKSSUND KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 7 ha stort areal ved Snostrup,  
hvor der fremkom spor efter bebyggelse fra jernalderen  
samt mulige spor af en kultanlæg fra yngre stenalder 
i form af bl.a. rækker af gruber med indhold af orna- 
menteret keramik. På baggrund af forundersøgelsen 
blev ca. 1,1 ha indstillet til udgravning forud for byggeri.

ROM 
3258

LANGEBJERG I-II 
ROSKILDE KOMMUNE
Udgravning af et ca. 1,1 ha stort areal øst for Roskilde 
med spor af bebyggelse fra bronzealder, jernalder, 
vikingetid og middelalder. Middelalderbebyggelsen er 
en fortsættelse af et område undersøgt af museet i 
1988-89.

ROM 
3247

ROM 3247, KÆRVEJ-HØJBY IV 
LEJRE KOOMUNE
Forundersøgelse af et ca. 4,2 ha stort areal ved Rorup,  
hvor der fremkom spor af bebyggelse fra jernalderen. 
På baggrund af forundersøgelsen blev ca. 1,1 ha ind- 
stillet til udgravning forud for byggeri.

ROM 
3247

KÆRVEJ-HØJBY I-II 
LEJRE KOMMUNE
Udgravning ved Rorup af bl.a. levn af en overpløjet 
jættestue, en dobbelt kogestensgruberække (i alt 154 
gruber) fra bronzealderen samt 11 hustomter, de fleste 
fra jernalderen.

Oversigten viser de foregående 
års mange arkæologiske under-
søgelser, hvor efterbearbejdning 
og rapport blev afsluttet i  2018.
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ROM 
3507

RYTTERGÅRDSVEJ 7 
LEJRE KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 1,2 ha stort areal ved Kirke  
Hyllinge. Ved forundersøgelsen fremkom ingen væsent- 
lige fortidsminder, der berettigede yderligere under-
søgelser.

ROM 
3545

HØJSKOLEGRUNDEN 
ROSKILDE KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 3,6 ha stort areal ved den 
tidligere Roskilde Højskole. Ved forundersøgelsen frem-
kom ingen væsentlige fortidsminder, der berettigede 
yderligere undersøgelser.

ROM 
3549

LYNDBYPARKEN,  
LEJRE KOMUNNE
Forundersøgelse af et ca. 0,6 ha stort areal ved Lyndby.  
Ved forundersøgelsen fremkom ingen væsentlige for-
tidsminder, der berettigede yderligere undersøgelser.

ROM 
3496

LYKKEGÅRD 
ROSKILDE KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 2,3 ha stort areal i den øst- 
lige del af Roskildes industrikvarter. Ved forundersøg- 
elsen fremkom ingen væsentlige fortidsminder, der 
berettigede yderligere undersøgelser.

ROM 
3492

SKIFTESTEN SYD  
FREDERIKSSUND KOMMUNE
Forundersøgelse af et ca. 4 ha stort areal ved Oppe 
Sundby, hvor der bl.a. fremkom spor efter bebyggelse 
fra formentlig bronzealder eller jernalder samt store 
gruber med lag af muslingeskaller. På baggrund af 
forundersøgelsen blev et ca. 0,3 ha stort areal indstillet 
til udgravning forud for byggeri.
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