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Når man søger informationer om møllefæsterne, som i 1800-tallet 
stod for den daglige drift af Tadre Mølle, hører det til sjældenhederne, 
at oplysninger af mere personlig karakter dukker op. Dette var dog, 
hvad der skete, da Georg Tetsche fra Vanløse i 1999 ringede til mu-
seet og fortalte, at han i 1970´erne, gennem en nu afdød ven Jørgen 
Weiss Larsen1, var kommet i besiddelse af en unavngiven bagersvends 
beretning, og at denne havde været ansat på Tadre Mølle i 1854. Det 
kunne kun være en bagersvends personlige beretning om tiden under 
daværende møller Mathias Henrik Ferdinand Kastrup, dengang der 
var stort folkehold og mange aktiviteter på møllegården. Georg Tets-
che kunne yderligere fortælle, at det i virkeligheden drejede sig om 
kopier af en 28 sider håndskreven beretning, og at bagersvenden efter 
alt at dømme kom fra Præstø egnen. En nær bekendt af Tetsche, Calle 
C. Hansen, havde for nylig (1999 red.) vist stor interesse for sagen og 
havde renskrevet beretningen. Hvis det havde museets interesse, ville 
han sende en kopi – og dette lod sig naturligvis ikke spørge to gange2. 

Da beretningen ankom nogle dage senere, skulle det vise sig, at 
indholdet desværre ikke stod mål med de høje forventninger. Sagen 
blev henlagt, men fra en uventet kant dukkede møllersvenden op igen 
på forfatterens skrivebord i 2009. Efterfølgende blev en flig af de tid-
ligere forventninger indfriet, men der dukkede også en anden og højst 
uventet personhistorie op. Herom skal berettes i det følgende, men lad 
os først se på, hvad vi i forvejen vidste om tiden på møllen i 1800-tallet. 

Tadre Mølles ejere og fæstere

Tadre Mølle er grundlagt allerede i 1300-tallet og var i årene 1674- 
1952 fæstemølle under Sonnerupgaard ved Hvalsø3. I stadsarkiverne 
findes mængder af informationer om Sonnerupgaards ældre og velær-
værdige ejere, der alle besad topstillinger i samfundet. Sagsmapperne 
bliver dog hurtigt tyndere og i de fleste tilfælde helt eller næsten tom-
me, når blikket rettes mod de fæstemøllere, som godset havde betroet 
driften af møllegården til. Her må man ofte selv gå til primærkilderne 
og indsamle oplysninger4. Som udgangspunkt har man fra Sonnerup-
gaards fæsteprotokol møllernes fæstebreve bevaret fra 1763 og frem til 
1914. Her finder man navnene på møllerne og oplysninger om, hvor-
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Bierhverv på møllen i 1800-tallet

Da Georg Tetsche i 1999 lovede at sende den renskrevne beretning 
fra den unavngivne bagersvend fra Præstø, kunne en søgning i den 
nærmeste folketælling fra 1855 samme dag bekræfte, at der på Tadre 
Mølle dette år havde tjent en bagersvend fra Præstø ved navn Johan 
Christian Frederik Weiss. Det var i øvrigt almindeligt kendt, at der hav-
de været bageri på Tadre Mølle i 1800-tallet. I folketællingen fra 1850 
tituleres møller Kastrup for første gang både som møller og bager, hvor 
han samme år havde ansat en bagersvend ved navn Anders Jensen. I 
Trap Danmark nævnes både i 1858 og 1872 bageriet på møllegården, 
men ikke i den næste udgave i 1898. Sidste gang, der i en folketælling 
nævnes en bager på Tadre Mølle, er i 1870, hvor Kastrups svigersøn, 
bagermester Johan Frederik Guthmann, har overtaget fæstet og stadig 
har bagersvend. Folketællingen fra 1880 mangler, men i 1890 må ba-
geriet være nedlagt, da den nye fæster, Christen Olsen, kun benævnes 
som møller. Ud fra dette må man antage, at bageriet blev etableret 
omkring 1850 og nedlagt igen i løbet af 1880´erne, men vi ved ikke 
med sikkerhed, hvor bageriet har ligget. Nationalmuseet foreslog dog 
i 1950´erne, at bageriet måske var blevet indrettet i en stampemølle, 
som var nedlagt omkring 18506.

Før bageriet havde møller Kastrup nemlig haft en mølle, der stam-
pede uldklæde til vadmel, en såkaldt stampemølle eller klædemølle. 
Stampemøllen nævnes første gang i N. S. Sterms optegnelser fra 18397, 
hvor der står, at ”der ved kornmøllen tillige lå et stampeværk, som blev dre-
vet ved 2 hamre og som årligt stampede 800 alen vadmel”.8 Vi har ingen 
kilder, der kan fortælle, hvornår og af hvem stampemøllen blev opført. 
Meget tyder dog på, at møller Kastrup skal have æren for stampemøl-
len, da den ikke er nævnt i hans fæstebrev fra 1820, hvilket den formo-
dentlig ville have været, hvis den havde eksisteret allerede dengang.

Møller og bager Mathias Henrik Ferdinand Kastrup

Men hvad vidste vi i forvejen om møllefæster Mathias Kastrup og ti-
den på møllen i midten af 1800-tallet? Mathias Kastrup var født 1790 
som 3. generation af møllere på Nedre Brødebæks Mølle i Vester Ege-
de sogn ved Præstø.9 Som trediveårig fæstede han Tadre Mølle i 1820 
og forblev på stedet i 45 år indtil sin død i 1865. Vi har ikke det fulde 

når og på hvilke betingelser fæstet er indgået på. Sammenholder man 
f.eks. fæstebreve og folketællinger på Tadre Mølle, kan man fra 1801 se, 
hvordan en simpel møllergerning udvikler sig i løbet af 1800-tallet til 
en god forretning med et stort folkehold. Til eksempel kunne møller 
Jørgen Nielsen og konen i 1801 klare møllen og de 6 tdl. ager og eng 
med hjælp fra et par tjenestefolk, mens møller Mathias Henrik Ferdi-
nand Kastrup i midten af 1800-tallet, med det samme jordtilliggende, 
havde råd til at have flere store børn boende hjemme samtidig med, at 
der på gården både var møllersvend, møllerlærling, bagersvend, pen-
sionærer, lærerinde og op til 3 tjenestefolk5. Studerer man kilderne, lig-
ger her en mængde informationer, der, set i hinandens sammenhæng, 
kan tegne et overordnet billede af møllefæsterne og deres arbejdsplads 
gennem tiden. Men hvad der gemte sig af personligheder bag de man-
ge navne må i de fleste tilfælde stå hen i det uvisse. 

Folketælling 1855 fra Saaby  
Sogn, som dokumenterer  
Johan Christian Frederik Weiss´ 
tilstedeværelse på Tadre Mølle. 
Rigsarkivet. 

I. 
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Humoristen Mathias Kastrup

Et lille forhåndsvink om, at bagersvenden sandsynligvis ville nævne 
Mathias Kastrups humoristiske sans, fik forfatteren allerede i 1997 un-
der et besøg på Dansk Folkemindesamling i København. Her lå un-
der overskriften Kortspiller følgende historie, optegnet og indberettet i 
1909 af en Chr. Weiss fra Vanløse efter mundtlig meddelelse af møller 
Kastrup10:

”Hvordan gik det?”

Afdøde Møller Kastrup i nederste Tadre Mølle fortalte i 1855: ”Skytten på 
Aastrup11, Hørbereder Bjerring i Kvarmløse, Kromand Schmidt i Skoma-
gerkroen og Gårdejer Rasmus Vitusen i Saaby kom i vintertiden skiftevis 
sammen hos hinanden en gang om ugen for at spille polskpas. Skytten var 
ikke af de durkdrevneste til at spille, og derfor tabte han for det meste. 
Når han henad midnat kom hjem fra en af disse sammenkomster, spurgte 
konen: ”Naa, hvordan gik det i aften, Fatter?” ”Ja, hvordan gik det” sagde 
han; ”jeg vandt inte, og de andre tabte inte”. ”Det er rigtig godt”, sagde 
hun, ”så gik det jo som det skulle, der er heller ingen fornøjelse ved at ønske 
de andres skillinger”. Hun var nemlig i den tro, at han hverken havde 
vundet eller tabt og den (tro) lod han hende beholde”.

Set i denne artikels foreløbige korte lys har den opmærksomme 
læser måske allerede her ”lugtet den lunte”, der om lidt vil antænde en 
overraskende og spændende personhistorie. Men set løsrevet og med 
års mellemrum kan selv den allerstørste selvfølgelighed ligge i en blind 
vinkel lige for øjnene af én.

Bagersvendens beretning

Så lå Calle C. Hansens renskrift af bagersvendens beretning endelig 
i postkassen, i form af et fint lille illustreret skrift, udgivet, som der 
meget humoristisk stod – på eget køkkenbord i 1999. Georg Tetsche 
havde fortalt, at bagersvenden først havde været et halvt år i Køben-
havn, før han fik ansættelse på Tadre Mølle i maj 1854. Derfor var det 
fristende straks at bladre frem til begivenhederne fra Tadre Mølle, men 
for at se beretningen i den rette sammenhæng begyndtes naturligvis 
forfra:

overblik over møllerslægten Kastrup, som, med udgangspunkt i Ve-
ster Egede ved Præstø, går tilbage til 1600-tallet, og som igennem de 
følgende århundreder spreder sig til store dele af Sjælland. Rent lokalt 
ved vi dog, at Mathias Kastrups 2. ældste søn, Herluf Kastrup (født 
1822), var møllersvend på Tadre Mølle 1840-1850, og at den 3. ældste 
søn, Ferdinand Kastrup (1823-1912) blev møller på Strandmøllen i 
Roskilde. Da fæstet af møllegården fortsatte i familien efter Mathias 
Kastrups død i 1865, blev der desværre ikke udfærdiget et detaljeret 
skifte efter ham. 

Som fæstemølle betjente Tadre Mølle Sonnerupgaard og godsets 
mange fæstegårde. Ud over kornmølle, stampemølle og senere altså 
bageri drev Kastrup et mindre landbrug på 4 tdl. ager og 2 tdl. eng. 
Fra N. S. Sterm ved vi ligeledes, at Kastrup havde en besætning på 2 
heste, 4 køer, 2 får og 6 svin. Fra brandtaksationerne har vi et nøje 
kendskab til gårdens indretning og tilstand i 1840´erne og 1850´erne, 
og folketællingerne fra 1834 til 1860 vidner om en travl og driftig tid 
på møllen. Vi kan se i kilderne, at Kastrup foretog en del tilbygninger 
og forbedringer omkring 1840-1850, hvor en østfløj blev udvidet med 
en stue, og hvor der i stuehuset, den nuværende lade, efterhånden blev 
lagt trægulve i stuerne, et kammer, køkken og bryggers. 

Folketællingen 1855

Forfatteren nærede naturligvis håb om, at den lovede beretning fra ba-
gersvenden Johan Christian Frederik Weiss var så detaljeret, at den, 
ud over at være en spændende øjenvidneskildring af gårdens mange 
gøremål, ikke mindst af bagerivirksomheden, også gik tæt på Kastrup 
og flere af de øvrige beboere, vi ”kender” fra folketællingen i 1855. Ud 
over Mathias Kastrup og hans kone Johanne Nicoline på henholdsvis 
65 og 63 år boede den 18-årige og ugifte datter Henriette Dorthea 
stadig hjemme. Vilhelm Frederik Helt på 24 år var møllersvend, Chri-
stian Larsen på 16 år møllerlærling, Johan Christian Frederik Weiss 
var som sagt bagersvend, Jens Jørgen Jensen og Kirsten Niels Datter 
på henholdsvis 21 og 22 år var tyende, og så var der en pensionær på 
gården i skikkelse af Pauline Augusta Knirtsch på 41 år, der i folketæl-
lingen beskrives som vanvittig. 
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”Reisen til Kjøbenhavn”

Jeg er ikke sikker i min Sag, men saa vidt jeg erindrer, var det sidst i 
Oktober 1853, at jeg skulde reise til Kjøbenhavn for at gjøre min lykke 
som Bagersvend. Den sidste Dag jeg var hjemme, eftersaae jeg alle mine 
Papirer, Billeder osv., lukkede Kassen, hvor de var i og som skulde blive 
hjemme i Laas, men hvor nøglen blev af, om den blev hjemme eller jeg tog 
den med mig, erindrer jeg slet ikke; jeg har den imidlertid ikke nu. Mine 
klæder fik jeg pakket ned i en Sæk, som Moder syede for mig, og en lille 
Kasse, hvori jeg havde et Par Kraver og nogle andre Smaating, var ogsaa i 
den. Mine Penge havde jeg derimod i en simpel Pung i min Lomme, der 
var kun lidt over 3 Rdl.12 Mit Pas havde jeg faaet paa Byfogedkontoret, 
det sad i min Brystlomme i den røde Tegnebog, fader havde givet mig. Jeg 
var saa heldig, at jeg kunde komme til at køre med Hjulmandens Jens. Vi 
var gode Venner fra Skoletiden”. 

Allerede herefter får vi indirekte bekræftet, at turens udgangs-
punkt meget vel kunne være Præstø, da de godt ude af byen kører for-
bi Tappernøje kro. Så følger ankomsten til København tidligt næste 
morgen, hvor der blev spist morgenmad på gæstgivergården ”Rosen” i 
Vestergade. ”Fader havde givet mig et Brev med til en Svend, der havde 
været i Lære hos ham, han fulgte mig til Herberget og fremstillede mig for 
Oldgesellen13 Hr. Jacobsen, der var dygtig tyk og fed og dygtig rødhaaret. 
Jeg blev indskrevet i Lauget, og maatte give de fyrige14 Svende en flaske 
Brændevin, to Flasker Øl og et Par Suurbrød med Smør og Ost paa. Saa 
var jeg fra det Øjeblik Duus med alle Bagersvende”.

Chr. Weiss fik plads på bagerherberget, ” her fik jeg et meget godt 
Logi for 4 Mk ugentlig og kaffe og en Tvebak om morgenen i samme køb, 
men dem skulle jeg betale forud, jeg fik dem at laane af en barmhjertig 
Sjæl imod at give 1 Rdl. igen om en maaned og saa havde han endda 
Assistenthussedlen i Pant. Men denne Aagerkarl, der forresten selv var 
Bagersvend, var saa tyk og fed, fin i klæder og saa overfyldt med guldstads, 
at man skulde troe, han var alt Andet. Han var nok Spiller af Profession 
og skal have været meget rig. Saa flyttede jeg om Søndagaften ind i det nye 
Logi. Folkene det var hos, havde et Værelse med mange Senge i til dette 
Brug; det var pæne Senge og Sengeklæder og de fleste Senge var til to”.

Chr. Weiss fik plads som yngste svend hos bager Hahn i Viinga-
ardsstræde – ”jeg fik Fæstepenge, thi jeg kan erindre at jeg kunde traktere, 
og de snakkede for mig, til jeg næsten havde givet dem hver en skilling, 

jeg havde faaet, men jeg havde dog forlods spist mig selv rigtig godt mæt, 
og det i Suurbrød med smør og ost paa. Det var Torsdag Eftermiddag jeg 
blev fæstet, og fra Onsdag Morgen til det Øjeblik, havde jeg kun faaet min 
Morgenkaffe med Tvebak, saa man kan nok tænke sig, at jeg var næsten 
flau . Torsdag Aften gik jeg tidlig i Seng, da man havde sagt mig, at det 
var bedst, at jeg saae at faae sovet godt ud, da der var svært Arbejde, hvor 
jeg skulde til, og der ville jeg ikke faae sovet meget. Mere end 5 Timers 
Søvn i Døgnet fik jeg ikke og det var endda deelt i to Afdelinger saaledes 
at jeg fik lidt om Morgenen og lidt om Eftermiddagen. Mit første Ar-
bejde efter Morgensøvnen var at springe i Dejgtruget tilligemed tre andre 
Sveende. At træde deigen15 var forbudt af Politiet og flere havde maatte 
give Mulkt16 derfor, af den Grund skulde det gaae hemmeligt til. Et stort 
Tæppe blev hængt for Enden af Truget, og hvis Nogen kom i Bageriet 
maatte alle Mand i en Fart op paa Gulvet”. 

Chr. Weiss giver herefter en udførlig beskrivelse af livet som ba-
gersvend i København i vinteren 1853-54. På grund af et dårligt ben 
var han flere gange på hospitalet, og vi får rigtig mange oplysninger 
om de tålelige forhold, der dengang herskede på Frederiks Hospital 
og senere på hospitalet ”Almindeligheden” eller ”Grødslottet”17, hvor 
”det ikke gik så pænt”, som Weiss udtrykker det. ”Stuen var meget lav og 
Luften høist usund som Følge af den med Senge overfyldte Stues Lidenhed. 
Middagsmaden fik vi ogsaa i grove Leerskaale eller Tinskaale. Opholdet 
var meget uhyggeligt der. Jeg kom til at ligge i en Stue, hvor der var nogle 
Fnattede og andre med venerisk Sygdom, saa der var godt varmt. Efter at 
jeg i fjorten Dage havde faaet Grød udvendig og Grød indvendig, var jeg 
atter saa vidt, at jeg kunde udskrives. Saa var jeg atter fyrig, da Mesteren 
erklærede mig, at det var hverken til Gavn for ham eller mig, at jeg var 
hos ham, da han indsaae, at jeg ikke var stærk nok til at udholde det hos 
ham”.

Chr. Weiss slog sig igennem som arbejdsløs i februar og marts 
1854. Den 9. april fik han arbejde hos Gram i Hestemøllestræde, hvor 
der ikke var så meget at bestille, hvilket passede Weiss godt. Men 
”Mestersvenden fik Brev fra en Bagersvend der arbejdede paa Landet, om 
han ville paatage sig at skaffe en Svend, der var villig til at tage Arbejde 
paa en Mølle for 2 Rdl. ugentlig. Da der var Udsigt til at jeg her ville 
faa det mindre anstrengende, da det kun var Rugbrødsbageri, modtog jeg 
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Tilbudet; jeg sagde derfor op saaledes, at jeg kunde reise til Maj 1854, til 
hvilken Tid jeg skulde tiltræde Tjenesten paa Landet. Den sidste April fik 
jeg min løn af Hr. Gram; om Eftermiddagen gik jeg ud for at betale Gjæld 
og fik kun saa meget til overs, at jeg, naar jeg tog Rejseomkostningerne paa 
Jernbanen til Roeskilde fra, kun havde 1 Mark i Behold”. 

Rejsen til Tadre Mølle 

Den 1. maj 1854 kl. 9 om morgenen ankommer Chr. Weiss til Ros-
kilde. Han finder kørelejlighed med en kusk, der skal vestover, og Chr. 
Weiss beretter: ”Da vi endelig kom afsted gik det meget langsomt, deels 
fordi han havde stort Læs, deels fordi han bedre skulde kunde faae Lejlig-
hed til at underholde sig med en anden Kudsk som kjørte bagefter. Det var 
koldt, og jeg var kun tyndt paaklædt, hvorfor jeg kom til at fryse dygtigt. 
Det gjorde Kudsken nok ogsaa, thi han stod af Vognen og gik et langt 
Stykke og talte med den bageste Vogns Kudsk, som ogsaa var staaet af sin 
Vogn, mens jeg havde faaet Tømmen imellem Hænder. Det mørknede uag-
tet Luften var klar, men der var ingen Maane oppe. Det var ogsaa stille. 
Jeg spurgte engang om jeg snart skulde staae af, hvortil man svarede mig, 
at det ikke ville vare ret længe. Jeg skal ikke nægte at jeg var i en stor Knibe 
for at slippe fra ham. 

Da han holdt og sagde mig, at nu vare vi ved Veien til Kirke Saaby 
kastede jeg først min Pose ned paa Veien, hvorpaa jeg selv sprang bagefter; 
Posen kastede jeg først af Frygt for, at han skulde tage den i Drikkepenge, 
naar han mærkede, at jeg ingen Penge havde. Da jeg lykkelig og vel var 
kommet ned, gav jeg mig til at søge i mine Lommer efter Penge, uden at jeg 
af gode Grunde var istand til at finde saameget som 1 sk, jeg anstillede mig 
nu heel fortabt og sagde, at jeg maatte have tabt mine Penge, da jeg hver-
ken kunde mærke Penge eller Pengepung nogen Steder. Jeg beskrev ham, at 
jeg havde havt dem i den venstre Buxelomme, men at de rimeligviis vare 
skredne op ved at sidde og gnide Benet op mod Agestolen, og at de enten 
maatte ligge i Vognen eller paa Veien. Han skulde have havt Drikkepenge, 
sagde jeg, men nu var jeg saa fattig, at jeg ikke kunde give ham en Skilling; 
jeg tilbød ham min røde Tegnebog, som han dog ikke nænnede at tage fra 
mig. Han syntes det var nok at jeg havde tabt mine Penge; maaske ogsaa at 
han havde en Anelse om, at han skulde finde Pungen med de 3 Rdl., som 

Modsatte side:
Første side af Johan Christian 
Frederik Weiss´ beretning om 
rejsen til Tadre Mølle i maj 1854. 
Venligst udlånt af Anne-Lise 
Weiss.
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blev jeg indladt. Mærkeligt nok var det det Kammer, som Bagersvenden 
havde, og nu blev der en Udspørgen om, hvad jeg hed, hvor jeg var fra, 
hvor gammel jeg var osv. Han spurgte mig, om jeg ikke var sulten og vilde 
have Mad, men da han saa skulde vække de andre Beboere, sagde jeg, at 
jeg kunde nok vente til næste Dag. Derpaa gik jeg i seng hos ham og sov 
fortræffeligt”.

Skuffelsen

Der var simpelthen ikke mere, beretningen sluttede her, og så på det 
værst tænkelige tidspunkt umiddelbart før den store finale om daglig-
dagen på møllegården, møller Kastrup, folkeholdet og det, af ham selv 
oplyste, grovbageri. Så snart den værste skuffelse havde lagt sig, kom 
den første indskydelse, at der simpelthen måtte mangle noget af tek-
sten. Der blev taget kontakt til Georg Tetsche, som i 1970´erne havde 
haft orginalmanuskriptet i hænderne, og som lå inde med kopierne 
af de 28 håndskrevne tekstsider. Desværre nej, det fremsendte var det 
fulde indhold af stilehæftet, som jo i øvrigt havde været skrevet ud til 
sidste side. Den næste forhåbning var, at der måtte være et hæfte mere, 
men Tetsche havde ikke haft kontakt til hæftets ejers familie i årtier, og 
han havde formodning om, at både orginalhæftet, og hvad der havde 
været af arkivalier efter bagersvenden, ikke eksisterede mere. Denne 
antagelse skulle dog heldigvis senere vise sig ikke at holde, men på 
grund af en almindelig travl museumshverdag henlagde forfatteren, 
som nævnt i indledningen, sagen om bagersvenden Johan Chr. Frede-
rik Weiss i 1999 i sagsmappen med ”uopklarede sager”.

Fra bagersvend til lærer, redaktør og folkemindesamler

I foråret 2009 gennemgik forfatteren i en anden sammenhæng det 
spændende indberetningsmateriale fra Hvalsøegnen, der tidligere var 
hentet hjem fra Dansk Folkemindesamling (DF). Ved denne lejlighed 
dukkede møller Kastrups beretning om kortspillerne op igen, mundt-
ligt fortalt i 1855 til indberetteren Chr. Weiss, Vanløse. Først her faldt 
tiøren. Forfatteren til indberetningen var efter al sandsynlighed den 
skrivende bagersvend Johan Christian Frederik Weiss. Der blev taget 

jeg havde sagt, den skulde indeholde, naar han havde tømt Godset af Vog-
nen, det rimeligste er vel, at han ikke har troet et Ord af, hvad jeg fortalte 
derom; imidlertid skiltes vi ad, jeg med et lettere Hjerte og han med saa 
meget mindre paa sin Vogn. 

Uden at træffe paa et eneste Menneske, jeg kunde spørge tilraads kom 
jeg heldigviis ad den rette Vei til Vester-Saaby, hvor jeg traf et Menneske, 
som jeg paa Grund af hans Paaklædning antog for en Skomager, hvilket 
det ogsaa senere hen viste sig at være. Han forklarede mig at jeg blot skulde 
blive ved med at gaae ligefrem, saa kom jeg til en Vandmølle lige ved Veien, 
den var det ikke, jeg skulde til; jeg skulde gaae noget fremad endnu, saa 
kom jeg til en Markvei, som førte til den rette Vandmølle. Veien faldt mig 
lang, og jeg troede sommetider, at jeg var faret vild, hvilket jeg dog ikke hel-
ler kunde faae i mit Hoved, eftersom jeg ikke var veget af den mig anviste 
Vei. Endelig kom jeg til de saakaldte Vennelysthuse, hvor alle Mennesker 
vare til ro. Omsider kom jeg ogsaa til den første Mølle, og nu var jeg da 
rigtig vis paa, at jeg var ikke vildfarende. Efter at have gaaet et Stykke læn-
gere frem opdager jeg, at en Markvei løb af til venstre. Her maa det være, 
tænkte jeg, slog ind paa Veien og kom omsider til Gaarden gjennem hvilken 
alfar Vei førte. Møllen stod, men Spildevandet fra Stigbord plaskede paa 
Vandhjulet. Paa Hjørnet ved Indgangen stod en Hund i Lænker, som med 
et vældigt Glam foer ud mod mig, hvilket havde tilfølge, at jeg, der gik i 
mine egne Tanker, vaktes for at kaste mig over i den anden Side, at Hun-
den ikke skulde naae mig, her mødte en anden uventet Begivenhed mig, 
idet en Kost, der stod til Støtte paa Muren enten var skredet for langt ud 
med sin nederste Deel, eller den skjødesløst var henkastet saaledes, bragte 
mig til at snuble saa stærkt, at jeg tabte min Pose, som jeg havde under 
Armen; den lille kasse, jeg havde deri faldt stødt mod Brostenene, saa det 
skraldrede efter, hvilket endnu mere forbittrede Hunden. Uagtet denne 
Støi, mærkede jeg ikke til et eneste Menneske, hvorfor jeg antog at de var i 
seng, deri bestyrkedes jeg endnu mere, da jeg ikke intetsteds opdagede Lys. 

Da jeg var kommen midt ind i Gaarden, saae jeg mig først om til alle 
Sider, dreiede mig rundt en to tre Gange og gik derpaa hen til en Tvær-
længe i Gaarden, hvor der var et Fag Vinduer og en Dør, derfor antog jeg, 
at der maatte være et Kammer, hvori der var Mennesker. Jeg bankede paa 
Ruden. “Hvem er det!” spurgte en Mandfolkestemme inden for. “Det er 
den Bagersvend fra Kjøbenhavn, man har skrevet efter” svarede jeg. Derpå 
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mindre del af Chr. Weiss´ indberetninger byggede på egne erfaringer fra 
Bornholm, men langt de fleste stammede interessant nok fra Tingerup 
og Soderup umiddelbart syd for Tadre Mølle! Bl.a. lå der et færdigt 
manuskript til en udgivelse om en gammel gårdmand fra Smidstrup syd 
for Hvalsø, og manuskriptet var øjensynligt skrevet på genbrugspapir, 
bl.a. havde Chr. Weiss anvendt bagsiderne af opsprættede konvolutter. 
På en af forsiderne stod: ”Til læreren i Tingerup Skole”. På en anden stod: 
”Til Redaktionen af Sogneraadstidende”, og på en tredje var Tingerup 
streget ud, og brevet var omadresseret til Klingseyvej i Vanløse, dateret via 
frimærket til oktober 1903! En søgning i folketællingen fra Tingerup by 
kunne bekræfte, at Chr. Weiss var registreret her sidste gang i 1901, og 
at Lokalhistorisk Arkiv i Tølløse lå inde med en afskrift af realregistret19, 
hvoraf det sås, at skolelærer Chr. Weiss havde erhvervet matr. nr. 16 b i 
1874, den ejendom, som i dag stadig betegnes som ”den gamle skole” i 
Tingerup. Bagersvenden var altså blevet skolelærer og havde bosat sig på 
Midtsjælland, i hvert fald fra 1874 til 1903, hvorefter han var flyttet til 
Vanløse. Men hvad det var, der havde fået den farne bagersvend sporet 
ind på en helt anden livsbane, stod foreløbig hen i det uvisse. Det skulle 
Chr. Weiss imidlertid snart selv få lov til at komme med en forklaring på.

Det afgørende gennembrud

Da forfatteren i eftersommeren 2010 vurderede, at der i historien om 
Chr. Weiss efterhånden var stof nok til en artikel i nærværende årbog, 
blev der igen taget kontakt til Georg Tetsche i Vanløse. Formålet var 
at få en tilladelse til at benytte Tetsches kopi af møllersvendens beret-
ning, hvilket naturligvis var en alt afgørende forudsætning for artik-
len. George Tetsche kunne dog, forståelig nok, ikke give tilladelsen på 
vegne af Chr. Weiss´ efterkommere, men ejeren af den originale beret-
ning, afdøde Jørgen Weiss Larsen´s kone havde været en del yngre, og 
Tetsche havde i mellemtiden fundet den sidst kendte adresse på enken 
i København. En søgning på den opgivne adresse bekræftede, at der 
stadig boede en Anne Lise Weiss her. Anne Lise Weiss’ venlige stemme 
i telefonen kunne snart fortælle, at hun stadig havde en kuffert fuld 
af papirer stående efter Chr. Weiss og naturligvis også bagersvendens 
originale beretning, som stod til forfatterens frie disposition.

kontakt til DF, som uden betænkningstid kunne fortælle, at Chr. Weiss 
var almindelig kendt i huset som en yderst flittig folkemindesamler, og 
at DF lå inde med mange indberetninger fra hans hånd, alle sammen 
indsendt i årene 1907-0918. Og så var der for øvrigt i deres samling også 
billeder af Chr. Weiss! Dette var næsten for godt til at være sandt. Den 
første tanke var, om den manglende beretning fra hans tid som bager-
svend på Tadre Mølle kunne ligge imellem papirerne på DF. Det gjorde 
den desværre ikke, men ved gennemgangen af Chr. Weiss´ indberet-
ninger dukkede der til gengæld andre interessante oplysninger op. En 

Billede af den yngre Johan 
Christian Frederik Weiss. 
Dansk Folkemindesamling.
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Kufferten

Taget det ovenstående og længerevarende efterforskningsarbejde i be-
tragtning var det hos Anne Lise Weiss en smal sag at få sat historien på 
plads om bagersvenden, skolelæreren og redaktøren Chr. Weiss.20 Kuf-
fertens indhold var lagt frem og bestod af en lang række optegnelser 
og arkivalier af forskellig slags, heriblandt en del andre kladdehæfter af 
samme type, som det Chr. Weiss´ beretning var skrevet i. Kunne man 
være så heldig, at fortsættelsen af beretningen lå her, men desværre nej. 
Til gengæld havde Anne Lise Weiss, efter forfatterens opringning, gen-
nemgået papirerne og fundet flere interessante ting, som kunne have 
interesse for sagen. Blandt andet en beretning, som både omhandler 
møller Kastrups fortællelyst og manglende indsigt i religionshistorie, 
og som samtidig giver forklaringen på, hvorfor Chr. Weiss havde op-
givet bagerfaget allerede i 1856: ”Min gamle huusbond Møller Kastrup, 
holdt meget af at fortælle Historier om Aftenen, især om sit ophold på 
Nymølle og om det, hvad han der havde oplevet; men undertiden slog 
han ogsaa ind på andre Gebeter, hvor han ikke var nær saa godt kjendt. 
En aften holdt han et Foredrag over Syndfloden og paastod bestemt, at 
Noa først sendte en due ud og derpaa en Ravn, jeg paastod det Modsatte, 
men lod ham dog have Ret, da jeg faareløbigt ikke kunne bevise min Pa-
astand; vel havde han en Bibel, som han triumferende rakte mig, for at jeg 
skulde see efter i den, men det nyttede mig ikke, da jeg ikke rigtig vidste, i 
hvilken Deel af det gamle Testament, der som bekjendt er stort, jeg skulle 
søge denne Fortælling. Jeg bad dog om jeg maatte laane den, hvilket han 
gjerne tillod, da han var saa vis paa, at han selv var ret. Jeg tog den med 
i Bageriet, hvor jeg læste i den, mens brødene vare i Ovnen og ellers, naar 
jeg havde Tid dertil; jeg havde begyndt forfra, hvorfor det ikke varede 
længe, inden jeg fandt det omtvistede Sted, som jeg viste ham; ”Ja, det 
staar der saa Gud alligevel, som De sagde”, sagde han, ”jeg mente ellers, at 
jeg kjendte den Historie til bunds”. Jeg beholdt Bibelen og læste hver dag i 
den, og min gamle Lærelyst vaktes. Mange Bønder lode bage hos os; nu traf 
det sig, at En fik i sinde at klage over Brødene, at de ikke vare gode nok, 
hvilket naturligviis øieblikkelig blev meddelt mig. Det tog jeg mig meget 
nær, da jeg havde den Tro, at det var gode Brød, han havde faaet. ”Nu skal 
Pokker være Bagersvend længer!”, tænkte jeg, da jeg hørte det. ”Der er hvert 
Øieblik, at der klages over Brødene”. 

Kufferten rummede en lang  
række tætskrevne erindrings- 
 og prosatekster, eksamenspapirer, 
ansættelsesskrivelser m.m.  
Foto Roskilde Museum.

Den store forandring

Resolut bad Chr. Weiss samme dag Kastrup om lov til at gå ”et Ærinde 
bort om Aftenen”. Han gik direkte op til lærer Hansen i Vester Saaby for 
at forhøre sig om, hvordan man kunne blive skolelærer. Allerede ugen 
efter er han på Jonstrup Seminarium for at finde ud af, hvornår der 
var optagelsesprøve, og 3 uger efter er han rejst fra Tadre Mølle. Chr. 
Weiss skriver et sted under overskriften ”Hjemrejsen: Ikke længe efter at 
jeg havde skrevet Hjem om den forandring, jeg agtede at gjøre, fik jeg Svar, 
der var meget glædelige. Pastor Thestrup i Stavreby, hvor Emilie tjente, ville 
hjælpe til at skaffe mig de fornødne Penge; at min Gudmoder ogsaa vilde 
give sin skilling. Saaledes syntes det at tilsmile mig til, at jeg skulde forfølge 
den af mig saa dristigt fattede Tanke. Jeg er et Søndagsbarn. Nu kommer 
min Tid, tænkte jeg. Du bliver ganske vist til noget Stort i Verden”.
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Skolelæreren og redaktøren Chr. Weiss

I Anne-Lise Weiss’ kuffert lå også Chr. Weiss´ eksamenspapirer fra 
Jonstrup Seminarium i 1859, hans ansættelsesbreve, først som lærer 
på Jyderup Skole i 1859, så på Clemensker Skole på Bornholm i 1860 
og endelig på Tingerup Skole i 1864. Så var Chr. Weiss´ lærergerning 
sat på plads, men hvad med redaktørvirksomheden? I kufferten lå 
et eksemplar af Sogneraadstidende – Tidsskrift for Land-Kommune- 
væsen fra 31. maj 1911, som til fulde besvarer dette spørgsmål og mere 
til, da vi samtidig i en nekrolog får serveret en del af Chr. Weiss´ impo-
nerende udgivelser som kommunalforfatter og hovedtrækkene i hans 
virksomme liv. Folkemindesamleren Chr. Weiss var dog ikke nævnt i 
nekrologen. 

en lang række folkeminder fra sin tid på Bornholm og i Tingerup. I 
årene 1907-1909 indsender han dem til Axel Olrik, daværende leder af 
Dansk Folkemindesamling. I et følgebrev skriver han i juli 1909: ”Hr. 
Dr. Axel Olrik! Hermed formentlig det sidste De faar fra mig. Jeg har nu 
været syg i ¾ Aar og har mange gange ventet Døden; for Tiden synes det at 
være noget bedre; jeg gaar noget oppe og ligger noget og har ikke rigtig Lyst 
til noget, ellers var der maaske mere at høste. Deres ærbødigste Chr. Weiss”. 

Det gik dog så godt, at Chr. Weiss først døde i 1911. Af hans 
indberetninger til Dansk Fokemindesamling fra Tingerup og Sode-
rup kan eksempelvis nævnes emner som ”Ordsprog og Talemåder om 
fugle”, ”Udforskning af Fremtiden”, ”Det der løste trolddom”, ”Ordsprog 
om dage”, ”Smørheksene”, ”Overtro om Hyldetræet”, ”Dysser og overtro”, 
”Oldermandsbestillingen”, ”Mælkens hjembæring”, ”Spinding”, ”Naar To-
bakspiben skulde tændes”, ”Husråd”, ”Lysekonen”, ”Sparsommelighed” og 
”Hvorfor Kristian Ludvigs Gødning altid var saa god”. 

Tilbage til bagersvenden Chr. Weiss

Som det antydes i indledningen af Chr. Weiss´ beretning om den fa-
rende bagersvend, ”Jeg er ikke sikker i min Sag, men saa vidt jeg erindrer, 
var det sidst i Oktober 1853”, er den nedskrevet mange år senere. Hvor-
for han i beretningen ikke også har beskrevet dagligdagen og bageri-
virksomheden i de to år, han tjente på Tadre Mølle, eller bagerfaget 
generelt andre steder i hans omfattende forfattervirksomhed må stå 
hen i det uvisse. Noget kunne dog tyde på, at Chr. Weiss, efter gen-
nemførelsen af den store ”forandring” og resolutte afrejse fra møllegår-
den i april 1856, både fysisk og mentalt for altid havde lagt bagerfaget 
bag sig. På den anden side kan det danske samfund så glæde sig over, at 
Chr. Weiss´ egen profeti om at blive til noget stort i verden kom til at 
holde stik. I rollen som skolelærer, som initiativtager til og redaktør af 
Sogneraadstidende og som folkemindesamler har han med stor entu-
siasme og selvdisciplin bidraget med værdifulde initiativer til nytte for 
den rivende samfundsudvikling i sidste halvdel af 1800-tallet. Alligevel 
sidder man som museumsmand tilbage og gerne havde set, at Chr. 
Weiss var blevet ved sin ovn – men det er jo, og i al beskedenhed kun 
set ud fra et snævert lokalhistorisk synspunkt!

Fra venstre Georg Tetsche med 
kopierne af møllersvendens 
beretning, Calle C. Hansen med 
sin renskrift og private udgivelse  
og Anne-Lise Weiss med orgi- 
nalen. Foto Roskilde Museum.

Folkemindesamleren Chr. Weiss

Samtidig med lærergerningen og sin omfattende redaktørvirksomhed i 
sidste halvdel af 1800-tallet bidrog Chr. Weiss med hundredevis af ord-
sprog og mundheld, især til Evald Tang Kristensens store samlinger og 
publikationer. Sammen med Svend Grundtvigs indsamling fra 1843 og 
fremefter og H. F. Feilbergs optegnelser bidrog disse til at danne grund-
stammen i Dansk Folkemindesamling, som var blevet oprettet i 1904.

Da Chr. Weiss var blevet pensioneret fra lærergerningen i Tingerup 
og var flyttet til Klingseyvej i Vanløse i 1903, begyndte han, sideløben-
de med sin fortsatte redaktørvirksomhed, at bearbejde og nedskrive 
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Sognerådstidende – Tidsskrift  
for Land-Kommunalvæsen,  
31. maj 191. Nekrologen er 
skrevet af senere justitsminister 
K.K. Steincke. Venligst udlånt  
af Anne-Lise Weiss.Sogneraadstidende. 

Tid s skrift for Land-Kommunalvæsen . 
Udgivet af CH. WEISS' Enke. 

PriJ 1 Kr. 42 Ørt url1 Redigertl af , Udgaar dtn IS , og tiditt 

med PoSlpcn!cn<, K. K. STEi CKE og CHR, ANDERSEN, i hvtr Maan«l. 

Nr. 4. 31. Maj 1~11. j 27. Aarg. 

Indhold: Ch.r. Weis1. - Rtd.aktorsk1(1e. - Erindrings:li11,. - Folkøkol!:m Tilsyn. - Sk.au,v~n 
- Fortt1nfngsftntlk: . - Fon-kelfi~ . - SJl'f'rgsmHI og Svar. 

Redaktør Chr. Weiss død! 

SOM man af Dagspressen 
vil have erfaret, er Ud

giver og Redaktør af • ogne
raadstidende•, Kommunal
forfatter, forhenværende Læ
rer CHR. WEtss, afgaaet ved 
Døden i sit 77. Aa r. 

Gamle Weiss er ikke mere! 
De milde, kloge Øjne er 
brustne, det lune, blide Smil 
stivnet, og Dødenssti lle Fred 
har sænket sig over det ær
værdige Hoved. Det er med 
Vemod, Budskabet om hans 
Død er modtaget ud over 
Landet, det Land, som han 
elskede, og som han havde 
viet hele sin rige Arbejds-

Chr. Weiss. kraft og Energi. Udrustet 
F•d1 d•n ll S.pormbar 1814 - dlld drn u, M•i 19 11 med Jernflid, en udmærket 
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sund Forstand, et klart og roligt Omdømme, er;mildt og fredfyldt 
Sind, nøjsom og streng mod sig selv, hjælpsom og mild mod 
andre, det var gamle Weiss; intet Under, at han kun efterlader 
sig Venner. F'or ham var Livet eet med Arbejdet og intet Arbejde 
kærere end at raade og hjælpe de mange, der tyede til hans 
Bistand. 

En god Borger, en trofast Ægtefælle og Fader, et sjældent 
kærligl Menneske er gaaet bort. Fred "ære med hans Minde I 

Johan Frederik Christian Weiss ble_v født i Præstø d. U/o 1834 som 
Søn af en Bagermester. Han kom først i Møller-, senere i Bagerlære og 
arbejdede som Svend, til han uden foregaaende Forberedelse, 2 2 Aar gl., 
kom ind paa Jonstrup Seminarium hvorfra han l Aar efter dimitteredes 
med en stor 1ste Karakter. Ha n blev straks derefter Anden lærer i Jyde
rup, fik senere Ansættelse paa Bornholm i :i-4 Aar og endelig i Tinge
rup ved Hvalsø, hvor han virkede, lige til han i 1902 trak sig tilbage for 
helt at ofre sig for dette Blad. 

Samtidig med sin Lærergerning drev han omfanende Studier og kunde 
efterhaanden se tilbage paa en frugtbringende Virksomhed som Kommun31l· 
forfatter. Allerede i 1873 kom hans store Værk • Praktisk Vejledning til 
Behandling af kommunale Sager• , der i 1880 udkom i 2den og i 1895 
i 3die Udgave1 2 anselige Bi nd. Af andre Arbejder kan nævnes: • Lov 
om Vands A0edning og Afbenyttelse• ( i die Udg. i 1901 ) med et Tillæg 
l 1907), om Underholdsbidrag, om Jords Afgivelse ved Anlæg og Udvidelse 
af Jernbaner, om offendige Gangstier, om Snekastningsloveo m. fl.; men 
først og fremmesl er hans Navn knyttet til •Sogneraadstidende•, som han 
i 188, startede og ganske alene har fon frem til den Anseelse og Ud
bredelse, Bladet nu bar. 

Det er i Virkelighed~11 ganske forbavsende, at denne ene Mand uden 
,ærlige juridiske F'orud ærninger har formaaet op i sin høje Alderdom at 
bestride de1 viddøftige og mangfoldige Arbejde Redaktionen af el alt 
Landkommunalvæsen omfa11ende Tids~krift betyder. Men selv efter at en 
haardnakk~ og langvarig Nyrl!sygdom havde nedbrudt ham baade legem
lig og aandelig, kunde der endnu komme den gamle Glans i Øjet og Klar
hed i Tanken, naar vj i Fællesskab drøftede, hvad •næste Nu mmer, af 
hans kære Blad skulde indeholde. - Til Støtte i sin Gerning og til Trøst 
og Hjælp under sin langvarige Sygdom havde han en kærlig og opofrende 
Hustru der overlever ham sammen med l voksne Børn. 

K. K. Steinck~. 
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13. Den ældste svend på stedet. 
14. Arbejdsløse.
15. Ælte dejen med fødderne.
16. Mulkt er en bøde.
17. Almindelig Hospital var et sygehus, 

der indtil 1892 lå i Amaliegade, 
 Kbh. Sygehuset blev etableret som 

forbedring af fattigvæsenets forsorg 
 og var primært en stiftelse for byens 

fattige med plads til 600 lemmer. 
Hospitalet var beregnet for ”alminde-

 lige” mennesker i fattige kår 
– modsat det finere Frederiks Hos-

 pital, hvis bygninger stadig eksisterer 
på den anden side af Amaliegade.

18. Tak til arkivar på Dansk Folke- 
mindesamling Lene Andersen  
og Palle Ove Christiansen for vel-

 villig bistand.
19. Tølløse Lokalarkiv, A 594(2).  

Tak til arkivar Inge-Lise Madsen 
for oplysningerne.

20. Tak til Anne-Lise Weiss for at have 
gemt kufferten og for stor imøde-

 kommenhed og interesse for sagen.

Noter

1. Bagersvenden havde været Jørgen 
 Weiss Larsens bedstefar.
2. Tak til Georg Tetsche for opsamling 
 af beretningen og Calle C. Hansen 

for renskrift og bidrag til flere af 
beretningens noter.

3. Tadre Mølle erhverves i 1674 af 
Sonnerupgaards daværende ejer, 
universitetsprofessor Bertil Bartholin. 
I 1793 blev godset, sammen med 
Tølløsegaard og Søegaard, overtaget 
af assessor og senere etatsråd Peter 
Christian Zeuthen, hvis søn, hof-

 jægermester Christian Peter Zeuthen, 
i 1843 fik ophøjet besiddelserne til 

 et baroni. I 1923 frasolgte slægten 
Zeuthen-Schulin Sonnerupgaard, 
som herefter havde skiftende ejere. 

 I 1914 udlejede Sonnerupgaard 
Tadre Mølle for sidste gang til Tøl-

 løsegaards murer Christian Henrik 
Hansen, hvis datter, frk. Marie 
Hansen, frikøbte møllegården til 
selveje i 1952. I 1986 solgte Marie 
Hansen ejendommen til staten, 

 som ejer den i dag.
4. Primærkilderne omfatter bl.a. 

fæsteprotokoller, brandforsikringer, 
skatteregnskaber, folketællinger, 
skifter og skifteforretninger. 

 I brandforsikringerne kan man finde 
oplysninger om gårdens bygninger, 
indretning og stand, og i skatte- 
regnskaberne står der, hvor meget 
mølleren betaler i afgift til staten. 

 I folketællingerne kan man indtil 
1845 få oplyst både navn, køn, alder, 
ægteskabelige stilling, husstands-
stilling og erhverv på samtlige af 
møllegårdens beboere og efter 1845 
tillige oplysninger om personernes 
fødested og eventuelle handicaps. 

Mere interessant bliver det, hvis 
der foreligger en boopgørelse, et 
såkaldt skifte, hvis mølleren var 
død på stedet. I skiftet står op-

 tegnet al hans jordiske gods, hvor 
man kan få et indblik i hans stand 
via husgerådet, møblerne, stads-

 genstande eller andre ejendele.
5. Virkningen af landboreformerne 
 i slutningen af 1700-tallet var bl.a. 

større høstudbytte og dermed 
travlhed og velstand på møllerne 

 i den såkaldte store kornsalgs-
periode 1830-1870.

6. Steen B. Böcher, Københavns 
 Amts Historiske Aarbog, 1959.
7. Nicolai Severin Sterm: Statistisk-

topografisk beskrivelse over 
Københavns Amt, 1839.

8. En stampemølle var fri næring 
 og dermed ikke skattepligtig. 
 I skatteregnskabet i 1840 nævnes 

stampemøllen dog, fordi der på 
dette tidspunkt var lagt en gryn-

 kværn ind i stampemøllen, som 
skulle beskattes, men ved en brand-

 taksation i 1850 nævnes den ikke 
og må her antages at være nedlagt.

9. Tak til Per Merten og Henny Ellen 
Holstrup (tipoldebarn af Mathias 
Kastrup) for fremlæggelsen af deres 
slægtsforskning og til Vivian 
Møller for sin research på Lands-

 arkivet.
10. Dansk Folkemindesamling 

1906/46.
11. Christian Ferdinand Berg, Folke-
 tælling Aastrup Hovedgaard, 1855.
12. 1 Rdl. = 6 mark =96 skilling. 
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Når man står ved Himmelev Kirke, kan man ikke se fjorden. Vidt- 
strakte boligkvarterer indhyller nu omgivelserne. Men i arkæologisk 
målestok er det blot få øjeblikke siden, at landskabet her lå åbent og 
dyrket, og da den romanske kirke i første halvdel af 1100-tallet blev 
opført på et højdedrag knap 35 meter over havet, var der uhindret 
udsyn herfra til fjorden og dens færdsel. Derfor giver det også mening, 
at ukendte hænder har ridset flere skibsbilleder ind i væggenes bløde 
kalksten i kirkens tidlige år.

Ved kirkens restaurering i 1972-73 fandt Nationalmuseet seks 
skibsbilleder. To var indridset ved syddørens østkarm og fire ved den 
nu tilmurede norddør – to på hver sin side, hvor de var placeret under 
knæhøjde. De skal næppe opfattes som en del af kirkens officielle ud-
smykning, men snarere som en art øjebliksbilleder, muligvis udført af 
håndværkere omkring kirkebyggeriet. Skibsbillederne var skjult under 
det oprindelige pudslag og må alene af denne grund dateres til tids-
punktet omkring kirkens opførelse.1 Den afbildede skibstype repræ-
senterer da også en tusindårig nordisk byggetradition, som i store træk 
gik ud af brug i 11/1200-tallet.

Skibsbillederne

Selv om de seks skibsbilleder ikke er ens, så er der flere fællestræk. De 
er konstrueret med linjer, der stilistisk angiver bordplankerne, som går 
op i højtsvungne stævne. Centralt placeret er en mast, afstivet med tov-
værk, der i to tilfælde er forsynet med et firkantet sejl – et såkaldt råsejl 
– og i de resterende fire blot med en lang rå.2 I tre tilfælde er skibene 
desuden forsynet med sidemonterede styreårer, også kaldet sideror.

Det øverste skib ved norddøren (skib 1) er det bedst bevarede og 
mest formfuldendte af dem alle og egner sig derfor bedst til beskri-
velse. Der er tale om et sejlførende fartøj, der sejler mod venstre, med 

Skibsbillederne i Himmelev 
Kirke og langskibene fra 
Roskilde Fjord
af Ole Thirup Kastholm

Modsatte side:
Vikingeskibsmuseets fuldskala 
rekonstruktioner af langskibene 
Skuldelev 2 og 5, henholdsvis 
“Havhingsten fra Glendalough” 
og ”Helge Ask” (søsat 2004 
og 1990), på Roskilde Fjord. 
Havhingsten (bagest) har rebet 
sejl på grund af vindstyrken, 
hvilket betyder, at sejlet er ca. 
1 m lavere end ved fuldt sejl. 
Foto Ole Kastholm, 2009.
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Skibene udtegnet på basis 
af afstøbningerne. Skib 1 måler  
30 x 25 cm, mens de øvrige er  
lidt mindre. De er ikke gengivet  
i indbyrdes korrekt skala. Tegning 
Ole Kastholm. Roskilde Museum.

Skibsindridsningerne fra 
Himmelev Kirke i afstøbning. 
Vikingeskibsmuseets billedarkiv.

ROMU 201030

Skib 2 

Skib5 

Sklb6 
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høje stævne og bordplanker markeret. Masten er afstivet med vanter 
og stag, tre agter og tre for. Sejlet er et råsejl, der karakteriseres ved 
at være mere end dobbelt så bredt som højt. I sejlets forreste kant er 
fæstnet en tvedelt line eller stage, der ender foran masten – formålet 
med denne line/stage er at udspile sejlets forkant ved sejlads tæt til 
vinden, ganske som det ses på visse af vikingetidens skibsmotiver samt 
på historiske råsejlsbåde.3 Et markant træk ved skibsbilledet er det store 
sideror. Denne art styremekanisme er karakteristisk for de skandina-
viske fartøjer i jernalder og vikingetid, men går ud af brug i løbet af 
middelalderen. I dag er skibsbillederne 1-4 synlige i Himmelev Kirke, 
mens 5-6 igen er skjult under puds.

Skibsmotivet og skibet

Skibet er gennem årtusinder et yndet motiv i den skandinaviske for-
historie. Allerede i begyndelsen af bronzealderen ser vi det harmoniske, 
slanke skib afbildet – eksempelvis på det ene af de to bronzesværd fra 
Rørby ved Kalundborg, dateret til 1700-1500 f.v.t., men også i hobetal 
på bronzerageknive og i form af helleristninger. I løbet af jernalderen 
bliver skibsbillederne sejlførende med et råsejl, og i yngre jernalder og 
vikingetid optræder skibsmotivet i mange forskellige sammenhænge: på 
mønter, runesten, billedsten og -tæpper samt som graffiti. I den tidlige 
middelalder optræder sejlførende vikingeskibslignende fartøjer stadig 
som indridsninger, ud over i Himmelev, blandt andet også i Horbelev 
Kirke ved Stubbekøbing og Eggeslevmagle Kirke ved Skælskør.4

Skibsindridsning fra Eggeslev-
magle Kirke, Skælskør.  
Vikingeskibsmuseets billedarkiv.

Billedstenen St. Hammars I, 
Lärbro sogn, Gotland. Den 
opmalede sten er nu placeret på 
friluftsmuseet i Bunge på det 
nordlige Gotland, få kilometer  
fra dens oprindelige placering. 
Foto Ole Kastholm, 2006.
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Skibsmotivets værdi som kilde til vikingeskibenes sejlteknologi er et 
omtvistet emne i skibsarkæologiske kredse – ikke mindst, hvad angår 
de ret detaljerede skibe med meget brede sejl, som optræder på en ræk-
ke af de gotlandske billedsten. Er der tale om reelle afbildninger, eller er 
de grafisk forvanskede? Skibsarkæologerne har i overvejende grad været 
tilhængere af det sidste.5 Denne holdning er imidlertid blevet nuanceret 
i den sidste årrække, dels fra norsk side, dels af den, som skriver disse 
linjer, der i en studie har undersøgt skibsmotivernes potentiale i tekno-
logisk henseende.6 Gennem en række sammenligninger af vikingetidens 
skibsmotiver har denne studie vist – ganske kort opridset – at motivernes 
gengivelser af sejl i et stort omfang videregiver anvendelige oplysninger 
om sejlteknologien, om end ikke på målfast niveau. I den forbindelse 
er skibsridsene fra Himmelev Kirke af stor betydning, da de tjener som 
øjebliksbilleder – graffiti om man vil – der skildrer samtidens skibe uden 
omsvøb. Overordnet set tyder alt på, at sejlene har været næsten dobbelt 
så brede som høje, når der vel at mærke er tale om langskibe. At dette 
også giver funktionel mening, vender vi tilbage til senere, men det er 
måske på sin plads at karakterisere langskibet nærmere forinden.

Vikingernes langskibe

Langskibet er betegnelsen for vikingetidens specialiserede krigsskib, 
der kendetegnes ved sin lange, slanke form samt lette og fleksible 
konstruktion. At der også dengang fandtes forskellige skibe tilpasset 
forskellige opgaver er indlysende, og den norrøne litteratur nævner 
da også en række fartøjstyper, hvad man allerede i skibsarkæologiens 
barndom var opmærksom på.7 Men i det arkæologiske materiale sås de 
specialiserede skibe først åbenlyst i 1962 med de fem skibe fra Natio-
nalmuseets berømte udgravning i Peberrenden ud for Skuldelev i Ros-
kilde Fjord. Her fandt man to udgaver af de sødygtige og relativt tunge 
handelsskibe, det havgående vrag 1 og det kystgående vrag 3, side om 
side med to udgaver af de slanke krigsskibe, det havgående vrag 2 og 
det kystgående vrag 5.8 Det i 1935 udgravede skib fra Ladby, der, med 
sit lave fribord og sit ekstreme forhold mellem bredde og længde på 
1:7, havde været omgærdet af en vis mistro til sødygtigheden9, kunne 
nu forstås som en specialiseret type.

Et udvalg af vikingetidens 
skibsmotiver.  
 
Øverst: Hedebymønter. 

I midten: Runestene.  
 
Nederst: graffiti på klippe- 
flade i Gauldalen, Norge.

Efter Navis II; Malmer 1966;  
Varenius 1992; Jungner & 
Svärdström 1940-70; Brate 
1911-18; Christensen 1995.

Denne skibstype var det teknologiske fundament for vikingetidens 
notoriske aggressioner. Det var med langskibets dyder som lethed, ma-
nøvredygtighed, fart, lav dybgang samt kombinationen af årer og sejl, 
at vikingerne opnåede den dynamiske fleksibilitet på krigsstien, som 
gang på gang blev fatal for modstanderen.
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Langskibene i fjorden

Roskilde Fjord har mønstret et uundværligt kildemateriale inden for 
dette emne. Her er fundet hele tre langskibe fra slutningen af vikinge-
tiden: vrag 2 og 5 fra Skuldelevfundet samt vrag 6 fra Roskilde Havn, 
der blev udgravet af Roskilde Museum og Nationalmuseet ved anlæg-
gelsen af Vikingeskibsmuseets museumsø i 1997.10 Ud over disse tre 
betydningsfulde skibsfund kendes kun ganske få andre håndgribelige 
eksempler på vikingernes krigsskibe, blandt hvilke det nævnte skib fra 
Ladby på Fyn og vrag 1 fra Hedeby Havn i Slesvig er de mest frem-
trædende.11

Skuldelevfundet er grundigt publiceret, og også skibene fra Ros-
kilde Havn kan man læse om, dog blot i en foreløbig artikel.12 I det 
følgende vil der derfor kun blive fortalt om skibenes overordnede ka-
rakteristika.

Roskilde 6 
Med en længde på ca. 37 m er der tale om det længste fartøj fra vikin-
getiden, hidtil kendt.13 Bredden anslås til blot 3,5 m – med disse mål 
er der ingen tvivl om, at Roskilde 6 er et langskib. Med en dybgang 
på ca. 1 m har langskibet kunnet bevæge sig ganske nær land, sam-
menlignet med moderne skibe. Dets primære fartområde har dog 
ikke været et trangt fjordlandskab som Roskildes, men åbne farvande 
med plads til store armbevægelser. Den håndværksmæssige kvalitet er 
i top, og hvad konstruktionen angår, blev gjort en spændende opda-
gelse: den 32 m lange køl består nemlig af tre stykker, samlet med to 
m lange sammenføjninger; oftest har kølen ellers bestået af ét stykke 
tømmer, hvilket giver en naturlig begrænsning på fartøjslængden. 
Nu er der pludselig ikke så langt til sagalitteraturens storskibe på op 
til 40-50 m længde – som Olav Tryggvasons ”Ormen Lange” – der 
hidtil har været opfattet som litterære overdrivelser. At Roskilde 6 
har været sejlførende bevidnes af det mastefæste – i den maritime 
terminologi kaldet kølsvinet – der var monteret hen over kølen. Ellers 
var der ingen spor efter mast og rig. En analyse af årringene i skibets 
egetræsplanker har givet en datering til perioden ca. 1015-1025 og 
fortæller desuden, at skibet er bygget af materialer fra området om-
kring Oslofjorden.14

Den sene vikingetids skibstypers 
divergens erkendtes med Skulde- 
levfundet.  
 
Øverst: torsotegning af det 
kystgående krigsskib Skuldelev  
5. Krigsskibet karakteriseres 
generelt ved sit ekstreme forhold 
mellem længde og bredde på 1:7 
til 1:9, sin meget lette og smidige 
konstruktion, store mandskabs-
behov samt højest mulige antal 
årer, som udgør et betydeligt 
fremdrivningsmiddel. 

Nederst: torsotegning af det 
havgående fragtskib Skuldelev  
1. Fragtskibet karakteriseres gene- 
relt ved sit moderate længde-
breddeindeks på 1:3 til 1:5, sin 
relativt tungtbyggede konstruk-
tion, begrænsede mandskabsbehov 
samt få eller slet ingen årer. 

Tegning Sune Villum-Nielsen, 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
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stammer fra sejldug, men som ikke giver egentlige oplysninger om sej-
lets udformning som helhed.

Da man skulle rekonstruere vikingeskibene – på papiret såvel som 
i fuld størrelse, har det derfor været nødvendigt at benytte alterna-
tivt kildemateriale. Et sådant materiale findes i 1800-tallets norske 
fiskerbåde, nordlandsbådene, som på sin vis er vikingeskibenes arv-
tagere og derfor deler en række teknologiske træk med disse.18 Det 
bemærkede arkæologen Conrad Engelhardt allerede i 1860’erne, da 
han udgravede Nydamskibene.19 Fra 1970’erne har udforskningen 
af dette slægtskab været et omdrejningspunkt i miljøet omkring Vi-
kingeskibsmuseet i Roskilde, da det viste sig, at væsentlige tekniske 
detaljer fra nordlandsbådene kunne genfindes på vraget af det lille 
velbevarede fragtskib fra Skuldelev, vrag 3. Det drejer sig helt nøjag-
tigt om fæstepunkterne for sejlets nederste hjørner for og agter, i den 
maritime terminologi benævnt henholdsvis hals- og skødepunkt. Det 
var tydeligt, at sejlets forreste punkt kunne flyttes i forhold til vindens 
konkrete vinkel på skibet, hvilket er ensbetydende med, at fartøjet 
var konstrueret til at kunne krydse mod vinden – en aerodynamisk 
opdagelse, som man ikke hidtil med sikkerhed havde turdet tillægge 
vikingerne.20

Imidlertid er vrag 3 fra Skuldelev enestående, hvad de gode spor 
efter sejl og rig angår, og oftest er mastefæstet i et fartøj det eneste 
bevarede vidnesbyrd om, at det oprindeligt førte sejl. Især langskibene 
er blottet for rigspor, som kan afgive informationer om sejlets design. 
For at løse dette problem i forbindelse med fuldskalarekonstruktioner-
ne som eksempelvis ”Helge Ask” og ”Havhingsten fra Glendalough” 
har man i store træk genbrugt sejldesignet fra den velfungerende re-
konstruktion af vrag 3. Hermed har langskibene fået et nogenlunde 
kvadratisk råsejl, meget inspireret af de sejl, som 1800-tallets norske 
fiskerbåde anvendte. Dette er velafprøvet og fungerer hensigtsmæssigt 
– også på langskibene.

Men rekonstruktionernes visuelle udtryk står med disse sejl i mod-
strid med vikingernes afbildninger af deres egne skibe. Her er sejlene 
næsten aldrig kvadratiske, men derimod påfaldende lave og brede, 
ganske som på indridsningerne i Himmelev Kirke.

Skuldelev 2
Det største langskib fra Skuldelev er på mange måder lig Roskilde 6 – 
et stort, havgående krigsskib. Længden er ca. 30 m, og med en bredde 
på 3,8 m er der tale om et lidt fyldigere skib. Også her er det eneste 
spor efter sejlføring kølsvinet, som viser mastens eksakte placering. År-
ringsanalyser af skibets egetræsplanker har givet en datering til o. 1042 
og stedfæstet træet til Irland.15

Skuldelev 5
I det lille langskib fra Skuldelev ses derimod en helt anden type krigs-
skib end de foregående. Længden er godt 17 m og bredden 2,5 m. 
Med en dybgang på blot 0,6 m, er dette et ideelt fartøj til sejlads og 
landgang i Roskilde Fjord. Sejlføringen spores også her med et kølsvin 
samt, sporene efter en klampe til fastgøring af tovværk i agterskibet. 
Skibet, der er præget af reparationer, og som har været anvendt til sid-
ste blodsdråbe, er konstrueret af flere forskellige træsorter: eg, fyr, ask 
og el. Analyser af træets årringe placerer skibet tidsmæssigt o. 1030 og 
geografisk i Danmark.16

Mindst én gang sejlede disse skibe på Roskilde Fjord. Om de også 
havde deres vante færd her må derimod stå hen i det uvisse; og det 
er næppe netop disse konkrete fartøjer, som har sejlet model til de 
indridsede skibe i Himmelev Kirke. Roskilde 6 er antagelig gået til i 
slutningen af 1000-tallet nogenlunde samtidig med, at sejlspærringen, 
som Skuldelevskibene indgik i, formodes opført.17 Imidlertid er det 
blot få årtier, som adskiller skibe og skibsbilleder, og den teknologiske 
udvikling i denne korte periode er ubetydelig. Dermed kan skibsbil-
lederne anvendes som et vigtigt supplerende kildemateriale til fjordens 
skibsfund – de fortæller nemlig om det, som arkæologerne næsten al-
drig finder spor efter: sejlet.

Langskibenes sejl

Vores konkrete arkæologiske viden om vikingeskibenes sejl er rent fak-
tisk meget begrænset, da det oftest kun er selve skroget, som er bevaret. 
Sejl og rig ses kun indirekte, i form af aftryk på skroget og maritimt 
løsøre; ganske sjældent findes små tekstilfragmenter, som muligvis 



40 ROMU 2010 Skibsbillederne og langskibene 41

De brede sejl

Skibsmotiverne er imidlertid langtfra egentlige tekniske tegninger, og 
man må rimeligvis stille spørgsmålet: hvilken skibsteknologisk viden 
kan uddrages af disse, om nogen overhovedet? Her må det slås fast, at 
skibsmotivet på ingen måde er en målfast gengivelse af et funktionelt 
fartøj. Det er underlagt sin egen samtids grafiske traditioner, som i 
dag kun i begrænset omfang kan afkodes. Når masten forekommer at 
være usandsynlig høj eller sejlet abnormt overdimensioneret i forhold 
til skroget, så skal dette ikke nødvendigvis tages for gode varer. Ikke 
desto mindre rummer motiverne en række maritime fakta, som fin-
der deres materielle paralleller enten i det arkæologiske eller historiske 
kildemateriale, og dermed næppe kan ignoreres. Eksempler på dette 
er de ret detaljerede sideror, vindfløjene i mastetoppene og konkrete 
elementer i skibenes rigning.

En norsk råsejlsbåd 
fra 1800-tallet. 
Tegning Bernhard 
Færøyvik, gengivet 
efter Andersen 
& Andersen 1989.

“Sif Ege” (søsat 1990) 
på Roskilde Fjord – en fuldskala 
rekonstruktion fra Frederikssund 
af det lille fragtskib Skuldelev 3, 
i store træk identisk med Vikinge- 
skibsmuseets ”Roar Ege”.  
Foto Ole Kastholm, 2009.

Skibsmotivet – en gengivelse af krigsskibet

Ser man nærmere på vikingetidens skibsmotiver viser det sig, at den 
foretrukne skibstype afbildet er fartøjer til militær brug. Dette visua-
liseres med tydelige elementer som bevæbning, skjolde langs skibssi-
den, tilstedeværelsen af et stort mandskab – til tider bevæbnet – samt 
i enkelte tilfælde forstævne udsmykket med dyrehoved. Med andre 
ord er det altså langskibet, vi i stort omfang ser gengivet på mønter, 
runesten, billedsten og graffiti.

Conrad Engelhardts sammen-
ligning af egebåden fra Nydam 
Mose og hans egen samtids nord- 
landsbåd. Efter Engelhardt 1866.

.. 
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fungere i praksis – så længe sejlets størrelse og placering er nogenlunde 
afstemt til det konkrete fartøj. At sådanne sejl har fungeret, godtgøres 
da også af dels meget detaljerede afbildninger fra middelhavsområdet 
af ægyptiske og syriske råsejlsbåde fra årtusinderne før år 0, dels da de 
optræder på sejlskibstidens fuldriggede fartøjer – dog her naturligvis i 
samspil med flere sejl.25

Afslutning26

På denne måde er skibsbillederne i Himmelev Kirke brikker i et pusle-
spil, hvor det færdige billede er vikingernes skibe. Der er ganske givet 
brikker, som aldrig genfindes, men denne videnskabelige grundpræmis 
skal ikke forhindre os i nysgerrigt at udforske resten af puslespillet. 
Efter denne forfatters opfattelse er skibene i Himmelev afbildninger 
af netop langskibe – krigsskibene fra vikingetiden og den tidlige mid-
delalder – og dermed en vigtigt kilde til denne skibstype, af hvilken 
Roskilde Fjord har mønstret så rigt et arkæologisk materiale. At der 
under alle omstændigheder er tale om billeder af samtidens skibe, og 
ikke en gengivelse af tidligere tiders svundne fartøjer, synes uomtviste-
ligt. Om dette kan man forvisse sig ved at kaste blikket lidt mod vest, 
mod Skt. Jørgensbjerg Kirke på den anden side fjorden. Ved den nu 
tilmurede norddør findes et skib indridset; en såkaldt kogge. Koggen 
er den skibstype, som i middelalderens løb afløste vikingernes skibe. – 
Men det er en helt anden historie.

Himmelev Kirke, 1972. Skib 1  
og 2 afdækket af Nationalmuseet i 
den tilmurede norddørs vestkarm. 
Foto Birgit Als Hansen. Vikinge-
skibsmuseets billedarkiv.

Et ganske særligt element er netop råsejlets specielle udformning – det 
er så godt som altid dobbelt så bredt som højt. Her er det underordnet, 
om man ser på skibsmotiver på de gotlandske billedsten, der dateres 
fra ca. 750 til op i 900-tallet, på runestenene fra 800- og 1000-tallet, 
på Hedebymønterne fra første halvdel af 800-tallet eller på graffiti fra 
hele vikingetiden samt den tidlige middelalders skibsrids.21 Billederne 
er de samme: med lave og brede sejl. Netop denne vedholdenhed, der 
dækker store dele af Skandinavien og hele vikingetiden, indikerer, at 
disse sejl har været en realitet, og ikke blot er et resultat af grafiske 
forvrængninger.22

Netop på langskibet vil et lavt og bredt sejl være velegnet. Den 
åbenlyse fordel et sådant sejl har, er det lavt placerede sejlcenter. Sejl-
centret er et konstrueret punkt på sejlet, hvori vindens tryk tænkes 
samlet. Vindtrykket virker naturligvis overalt på sejlet, men af hensyn 
til beregninger er det hensigtsmæssigt at opfatte vindtrykket som en 
samlet kraft i ét punkt. Sejlcentret på et firkantet sejl, som vikinge-
tidens råsejl, findes ved at trække diagonaler mellem sejlhjørnerne: 
skæringspunktet er da sejlcentret.23 Sejlcentret kan anskues som et 
ligevægts- og tyngdepunkt, hvis horisontale såvel som vertikale pla-
cering på sejlet har betydning for fartøjets sødygtighed og manøvre-
evne. I den konkrete sammenhæng er det især sejlcentrets vertikale 
placering, som har interesse. Jo højere sejlcenter, jo større kræng-
ningsmoment. Det vil sige, at risikoen for at kæntre øges, når sejl-
centret hæves. Råsejlsriggede fartøjer er generelt følsomme på dette 
område, dels da de som følge af sejlets firkantede udformning har 
et højt sejlcenter, dels da der er tale om lave, åbne både. Moderne 
sejlbåde har derimod, med deres trekantede sejl, et væsentligt lavere 
sejlcenter. Et lavt sejlcenter vil især have positiv betydning for smalle, 
lette fartøjer som krigsskibene, som er i højrisikozonen for kæntring, 
og som derfor må mindske sejl i betragtelig grad allerede ved moderat 
stærke vindstyrker med deraf følgende tab af manøvreevne. Det lave 
sejlcenter giver dermed højere søsikkerhed samt bedre udnyttelse af 
det fulde sejlareal.

Praktiske forsøg med brede sejl har kun i begrænset omfang været 
udført, senest i Norge.24 Trods de begrænsede erfaringer er det dog 
givet, at intet overordnet set taler imod, at de meget brede råsejl kan 

Graffiti af båd med bredt råsejl på 
klippeflade i Padjelanta i Lapland. 
Dateret til ca. 800-1350 e.v.t. ud 
fra bådtypen. Efter Bayliss-Smith 
& Mulk 1999.

Syriske fartøjer afbildet i Theben, 
Ægypten, dateret til 1300-tallet 
f.v.t. Efter McGrail 2004.

Næste side:
Himmelev Kirke fra sydøst. 
Foto Ole Kastholm, 2011
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Noter

1. Beretning vedr. Himmelev kirke 
(Sømme herred, Kbh. amt) v/Birgit 
Als Hansen, Nationalmuseets 
topografiske arkiv. De to skibsrids 
ved syddøren fremgår kun af 
Nationalmuseets og Vikingeskibs-
museets fotoarkiver samt Felbo 1995  
og 1999, kat. 41-44. Mette Felbo 
nævner imidlertid ikke de to 
skibsrids ved norddørens østkarm.

2. Råsejlet karakteriseres ved at bestå af 
et firkantet, til tider trapezoidt, styk- 
ke sejldug, som hænger fra en op- 
hejst, vandret rundholt, kaldet råen.

3. Fx Kastholm 2009; Andersen & 
Andersen 1989.

4. Se Felbo 1999 for videre oplysninger.
5. Andersen & Andersen 1989; 

Andersen et al. 1997. Den svenske 
arkæolog Erik Nylén har dog 
vedholdende talt for, at skibene på 

 de gotlandske billedsten er præcise 
gengivelser, fx Nylén 1995.

6. Fx Planke 2006; Kastholm 2009.
7. Se fx Nicolaysen 1882.
8. Olsen & Crumlin-Pedersen 1969, 
 s. 104 ff.; Crumlin-Pedersen & 

Olsen 2002.
9. Jf. Thorvildsen 1957, s. 47 ff.
10. Jf. j.nr. ROM 1855 samt NMU1482.
11. Sørensen 2001; Crumlin-Pedersen 

1997.
12. Crumlin-Pedersen & Olsen 2002; 

Bill, Gøthche & Myrhøj 2000.
13. I den foreløbige analyse blev 

Roskilde 6’s længde anslået til ca.  
36 m (jf. Bill, Gøthche & Myrhøj 
2000). Nye analyser i f.m. rekon-

 struktion af fartøjets oprindelige 
skrogform viser imidlertid, at  
totallængden har været ca. 37 m 

(pers. medd. fra arkitekt MAA 
Morten Gøthche, Vikingeskibs-
museet i Roskilde, 8. nov. 2010).

14. Bonde 2010.
15. Crumlin-Pedersen & Olsen 2002, 

s. 66 f., s. 183 ff.
16. Crumlin-Pedersen & Olsen 2002, 

s. 67 f., s. 274 ff.
17. Bill, Gøthche & Myrhøj 2000, 
 s. 251 f.; Crumlin-Pedersen 
 & Olsen 2002, s. 333 f.
18. Andersen & Andersen 1989.
19. Engelhardt 1866.
20. Andersen & Andersen 1989; 

Andersen et al. 1997.
21. Vedr. dateringerne, se Imer 2004; 

Varenius 1992; Brate 1911-18; 
Jungner & Svärdström 1940-70; 
Malmer 1966, 209.

22. Se fx Bayliss-Smith & Mulk 1999 
om samiske graffiti med brede sejl.

23. Kun det geometriske sejlcenter 
 er behandlet her. Det såkaldte 

effektive sejlcenter, der har be-
 tydning for balancen, ligger i 

samme højde som det geome-
triske, midt mellem dette og 

 sejlets forkant, for uddybning 
 se Andersen & Andersen 1989, 
 s. 147 ff.
24. Se fx Nylén 1995; Vadstrup 1993, 

s. 74 ff.; Heide 2006.
25. Fx Kusk Jensen 2000, s. 108 ff.
26. Tak til arkitekt MAA Morten 

Gøthche, Vikingeskibsmuseet 
 i Roskilde, for oplysninger vedr. 

Roskilde 6. Ligeledes tak til 
Vikingeskibsmuseet for tilladelse  
til gengivelse af div. illustrationer 
samt til Rikke Johansen fra billed-

 arkivet for tilvejebringelse af disse.



46 ROMU 2010 Skibsbillederne og langskibene 47

Kusk Jensen, J. 2000: [1924]. Haandbog 
i praktisk Sømandskab. København.

Malmer, B. 1966: Nordiska mynt före år 
1000. Acta Archaeologica Lundensia. 
Series in 8º, no. 4. Lund & Bonn.

McGrail, S. 2004: Boats of the World. 
From the Stone Age to Medieval Times. 
Oxford & New York.

Nicolaysen, N. 1882: Langskibet fra 
Gokstad ved Sandefjord. Kristiania.

Nylén, E. 1995: Navigare necesse est. 
Tor. Tidskrift för Arkeologi, nr. 27:2, 
s. 507-549.

Olsen, O. & O. Crumlin-Pedersen 
1969: Fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord. 
Roskilde.

Planke, T. 2006: Lave og brede seil 
allikevel? – En diskusjon av paradigmer 
og tolkninger av kildegrunnlaget. I: T. 
Arisholm et al. (red.): Klink og seil – 
Festskrift til Arne Emil Christensen, 
s. 187-204. Oslo.

Sørensen, A.C. 2001: Ladby – A Danish 
Ship-Grave from the Viking Age. Ships 
and Boats of the North, vol. 3. Roskilde.

Thorvildsen, K. 1957: Ladby-skibet. 
Nordiske Fortidsminder, Bd. VI, 1. 
Hefte. København.

Vadstrup, S. 1993: I vikingernes 
kølvand. Erfaringer og forsøg med 
danske, svenske og norske kopier af 
vikingeskibe 1892-1992. Roskilde.

Varenius, B. 1992: Det nordiska 
skeppet. Teknologi och samhällsstrategi  
i vikingatid och medeltid. Stockholm 
Studies in Archaeology 10.

Internet
Bayliss-Smith, T. & I.-M. Mulk 1999: 
Sámi rock engravings from the 
mountains in Laponia, Northern 
Sweden. Folklore, vol. 11. October 
1999. An electronical journal of 
folklore: www.folklore.ee/folklore/
vol11/index.html

NAVIS II [database over skibsmotiver]: 
www.2.rgzm.de/navis2/home/frames.
htm

Litteratur

Andersen, B. & E. Andersen 1989: 
Råsejlet – Dragens Vinge. Roskilde.

Andersen, E., O. Crumlin-Pedersen,  
S. Vadstrup & M. Vinner 1997: Roar 
Ege. Skuldelev 3 skibet som arkæologisk 
eksperiment. Roskilde.

Bill, J., M. Gøthche & H.M. Myrhøj 
2000: Roskildeskibene. I: T. Christensen 
& M. Andersen (red.): Civitas Roscald 
– fra byens begyndelse, s. 211-259. 
Roskilde.

Brate, E. 1911-18: Östergötlands run-
inskrifter, vol. 1-3. Sveriges runinskrifter 
2, udg. af Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. Stockholm.

Bonde, N. 2010: Dendrokronologisk 
undersøgelse af prøver fra historisk skibsvrag 
(vrag 6) fundet i ’Roskilde gl. havn’. 
Nationalmuseets Naturvidenskabelige 
Undersøgelser, rapport nr. 3/2010. 
København.

Christensen, A.E. 1995: Ship Graffiti.  
I: O. Crumlin-Pedersen & B.M. Thye 
(eds.): The Ship as Symbol in Prehistoric 
and Medieval Scandinavia. Studies in 
Archaeology & History, vol. 1, s. 
181-185. København.

Crumlin-Pedersen, O. 1997: Viking-Age 
Ships and Shipbuilding. In Hedeby/
Haithabu and Schleswig. Ships and Boats 
of the North, vol. 2. Roskilde.

Crumlin-Pedersen, O. & Olsen O. (eds.) 
2002: The Skuldelev Ships I. Topography, 
Archaeology, History, Conservation and 
Display. Ships and Boats of the North 
4:1. Roskilde.

Engelhardt, C. 1866: Nydambaaden 
og Nordlandsbaaden. En Sammenstil-En Sammenstil-
ling mellem Oldtidsbaaden og nogle 
Nutidsbaade. Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1866, 
s. 197-206.

Felbo, M. 1995: Skibsbillederne i 
Himmelev Kirke. I: I. Christmas-
Møller & G. Bruun Hansen (red.): 
Himmelev sogns historie, s. 64-65. 
Roskilde.

Felbo, M. 1999: Skibsbilleder i 
Skandinavien 800-1400. Kontekst  
og funktion, indhold og kildeværdi.  
Bind 1-3. Upubl. cand. phil. speciale, 
Institut for Arkæologi og Etnologi, 
Københavns Universitet.

Heide, V. 2006: Låge og breie segl 
likevel? Ulike strategier for å kombi- 
nere framdrift med segl og årer. I:  
T. Arisholm et al. (eds.): Klink og seil 
– Festskrift til Arne Emil Christensen, 
s. 175-185. Oslo.

Imer, L.M. 2004: Gotlandske 
billedsten – dateringen af Lindqvists 
gruppe C og D. Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 2001, s. 
47-111.

Jungner, H. & E. Svärdström 1940- 
70: Västergötlands runinskrifter, vol. 
1-2. Sveriges Runinskrifter 5, udg.  
af Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. Stockholm.

Kastholm, O.T. 2009: De gotlandske 
billedsten og rekonstruktionen af vikinge- 
skibenes sejl. Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 2005, s. 99-159.



ROMU 2010 49

De store, sammenhængende, grønne områder, der som kiler breder sig 
på skråningerne ned mod fjorden, er et af Roskildes kendetegn. De to 
parker – Byparken mod vest og Folkeparken mod øst – er enestående 
rekreative åndehuller midt i byen. De er ikke anlagt som prydanlæg 
med ”Græsset må ikke betrædes”-skilte, men som brugsparker for by-
ens indbyggere. Begge parker har gennem tiden været samlingspunkter 
for utallige arrangementer, møder, koncerter, sportsbegivenheder osv.

En egentlig parkforvaltning og bevidst parkpolitik har reelt kun 
eksisteret i Roskilde siden midten af 1950’erne. Byen havde dog al-
lerede i 1800-tallet grønne parklignende områder, der især var skabt på 
initiativ af privatpersoner og institutioner. Det at promenere ad slyn-
gede stier gennem grønne områder og opleve naturen under ordnede 
forhold kom dengang ligefrem på mode hos byens borgerskab. Først 
med industrialiseringen og den deraf følgende befolkningstilvækst i 
begyndelsen af 1900-tallet blev der stillet nye krav til byernes friarealer 
og anlæggelse af byparker. Lejlighedskomplekser og begyndende eta-
gebyggeri betød, at en stigende del af befolkningen ikke havde adgang 
til egne haver, og dette kombineret med en større interesse for aktivt 
 friluftsliv, sport, rekreation, lys og luft skærpede behovet for offentlige, 
kommunale parker. 

I Roskilde blev den første ”kommunale” park, Byparken, anlagt i 
1916. Den blev skabt på baggrund af en testamentarisk gave fra en af 
byens store mæcener, købmand O.H. Schmeltz. Han havde med flid 
og påpasselighed skabt en formue på sit bomuldsvæveri og donerede 
store summer til byen. Roskildes forskønnelse lå ham meget på sinde, 
og ved sin død i 1898 havde han bl.a. testamenteret midler til opkøb 
af jord og anlæggelse af et ”Lystanlæg, som dog ikke maa bruges til nogen 
Slags Sport.”1 På skrænten ned mod fjorden blev Byparken en snes år 
senere anlagt i den tids foretrukne engelske landskabsstil med slyngede 
stier og grupper af store træer på klippet græsbund. Der blev ved an-
læggelsen lagt vægt på, at udsigtslinjer til såvel domkirke som fjord blev 
bevaret, og at beplantningen derfor skulle være åben.

”Et nyt Aandehul” 
– om Folkeparken i Roskilde
af Mette Høj

Modsatte side: 
Folkeparken 2010. Foto: Anette 
Schmidt, Roskilde Museum.
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Som navnet antyder, hørte området oprindeligt under Roskilde Ade-
lige Jomfrukloster, hvilket i øvrigt gælder for alle tre parker. 

Klostret, der i dag hedder Roskilde Kloster, ligger på hjørnet af 
Sankt Peders Stræde og Dr. Margrethes Vej. Det var tidligere en af 
byens store jordbesiddere og ejede godt 1.800 tdr. land bøndergods 
i de omkringliggende landsbyer.2 Jorden blev fæstet ud til bønderne, 
indtil den i løbet af 1800-tallet blev frasolgt til selveje. Derudover 
hørte der et større jordtilligende til på 184 tdr. land, der strakte sig 
nord og nordøst for klostret, og som blev drevet direkte under klo-
strets ladegård. Det daglige arbejde på ladegården blev oprindeligt 
varetaget af husmændene, der boede i Sankt Agnes husene ved Fre-
deriksborgvej samt i Klosterhusene, der lå langs Klosterhusstræde (i 
dag Dr. Margrethes Vej). 

På ladegårdens jord anlagde klostret i 1819 en 6 tdr. land stor 
park nord for hovedbygningen – byens første egentlige park. Indtil 
dette tidspunkt havde området ligget hen som græsningsjord med 
en spredt bevoksning af aske- og elmetræer,3 men det anføres dog 
i en topografisk beskrivelse fra 1777, at der her befandt sig ”mange 
skiønne Fiskeparker med Karper og Karudser.”4 

Anlægget, der i samtidige beskrivelser benævnes Plantagen, kaldtes 
i daglig tale blot Klostermarken. Mellem karpedamme og en nybe-
plantning med træer blev udlagt snoede spadserestier, så det hele fik 
præg af landlig idyl, og hvor ikke blot klostrets frøkener, men også 
Roskildes indbyggere kunne promenere.5 

Hans Heinrich Behrmann, tidligere lærer ved katedralskolen i 
Roskilde, udgav i 1832 en beskrivelse af byen. Den husede på dette 
tidspunkt godt 2.600 indbyggere, og hvor den tidligere ”som de fleste 
Smaastæder [havde] et ubehageligt Udseende” havde Roskilde inden for 
de seneste år gennemgået en forvandling og stod nu ”forskjønnet ved 
de gamle Bygningers Oppudsning, imedens der bleve opførte en Deel nye, 
meest Toetages, til dels grundmurede, Bygninger i en simpel, men desto 
behageligere Stil.”6 Behrmann roste i sin udgivelse klostrets priorinde, 
Betty Lüttichau, for at have omskabt Klostermarken fra ”et Øde til et 
Eden”. Hvor den for få år siden bestod af ”Lidt Buskage, daarligt Græs 
og raadnede Fiskeparker”, er der nu ”de deiligste Spadseregange i en en-
gelsk Lysthauge; Fiskeparkerne, hvori før Skruptudser, Frøer og Vandkalve 

Roskildes store parkområde mod øst har en helt anden historie, og det 
er den, der skal fortælles i det følgende. 

I daglig tale bruges som oftest betegnelsen Folkeparken om hele 
parkområdet mellem Kong Valdemars Vej og Frederiksborgvej, men 
egentlig består det af tre sammenhængende parker: Klostermarken ud-
gør den sydligste del af parkområdet og ligger mellem Dr. Margrethes 
Vej, Louisevej og Skt. Josefs Skole, og nord herfor ligger Berthe Mar-
grethe Anlægget mellem Klostervang mod vest og den brede befæstede 
sti, der fra nord til syd deler hele parkområdet. Arealet mellem denne 
sti og Kong Valdemars Vej udgør Folkeparken.

Ældst er Klostermarken, der snart kan holde sit 200 års jubilæum. 

Klostermarken 
”de deiligste Spadseregange i en engelsk Lysthauge”

Byparken i eftersommeren 2010. 
Den blev anlagt i 1916 for midler 
doneret af O.H. Schmeltz.  
Foto: Anette Schmidt, Roskilde 
Museum. 
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Tuttesti, Birkeallé og Bellevuesti (i dag i Byparken), Langelinje (be-
plantningen mellem Skovbovængets Allé og Ringstedvej) og De Høje 
Stier, der førte fra Støden til Hedegade og derfra videre ad stier helt ud 
til Boserup, og hvis sidste del stadig er bevaret som Sortesti.

Ud over klostret og Kobbermøllen fremhævede Behrmann også 
gartner Elley for at have taget initiativ til at gøre byen ”yndigere” ved 
”at efterligne Naturen, idet de paa egen Bekostning gjorde Anlæg til For-
lystelse baade for Byens Indvaanere og Fremmede.”8 Elley havde anlagt 
en stor og smuk blomsterhave ”blomsterreviere”, hvor senere Sankt 
Maria Hospitals have kom til at ligge. Han åbnede den for offentlig-
heden, dog mod betaling. I avisen averterede Elley med adgangsbil-
letter for ”alle fredelige, sædelige og anstændige personer i enhver stand 
og stilling.9 

Haven lå ud til Klosterhusstræde og passeredes af byens indbyg-
gere, når de skulle hente vand ved Klosterkilden – en kilde, der stadig 
i dag kan ses i bebyggelsen Klosterkildens have. Området omkring kil-
den var der gjort ekstra ud af, og ”Pladsen afgiver et herligt, kjøligt Sted 
til at hvile sig der om Sommeren; thi alle Kilderne ere beplantede med 
Træer, i hvis Skygge der staaer Haugebænke.”10 

Udsnit af matrikelkort over 
klostrets hovedgårdsjord, 1842. 
Nederst til venstre ligger selve 
klostret, klosterhaven samt den 
tilhørende avlsgård (nr. 24).  
Nord for ”Byevei fra Roeskilde” 
(Klosterhusstræde/Dr. Margrethes 
Vej) strakte det offentlige 
parkområde sig – kaldet Plantagen 
– med karpedamme. I den 
midterste dam skød et lille næs  
ud, Møstingholm. Skønt belig- 
gende midt i byen dannede 
klostret – og klosterjorden – 
oprindeligt et eget sogn, som  
i 1871 blev indlemmet i 
Himmelev sogn. Originalkort  
på Roskilde Kloster.

havde deres Ophold, ere rensede og nu besatte med Karper, Karudser og an-
dre Fiskesorter. Herfra fører en landlig Spadserevei til Maler Ehlers Mølle 
[Kobbermøllen ved Frederiksborgvej] omkring hvis Dam der ere Anlæg, 
hvorfra man har den ypperligste Udsigt over Fjorden”.7 

Parti fra Klostermarken med  
”de deiligste Spadseregange”.  
I baggrunden Roskilde Domkirke. 
Tegning af ukendt kunstner,  
o. 1850. Roskilde Museum.

Byens forskønnelse

Det var på dette tidspunkt populært blandt byens borgerskab at færdes 
i naturen – vel at mærke i en tæmmet og ordnet natur. Derfor havde 
byens omgivelser og ”forskønnelse” stor bevågenhed både fra enkelt-
personer og også fra et i 1833 dannet selskab til byens forskønnelse, der 
tog flere initiativer til anlæggelse af – og beplantning langs – spadse-
restier flere steder i byen. I de kommende år beplantedes blandt andet 

,,/ I,/ r,/ 'j ' 
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Klosterkilden med en stentrappe, 
der fører ned til selve kildegrotten. 
I baggrunden Klostermarken. 
Tegning af Ludvig Messmann, 
1851. Roskilde Museum.

Her rejstes et mindesmærke for Betty Lüttichau, der var priorinde 
1822-41, og som Behrmann omtalte i så rosende vendinger. Øjensyn-
lig må Klostermarken siden dens anlæggelse i 1819 være gået i forfald, 
og det har været Betty Lüttichaus fortjeneste atter at få den bragt på 
fode. Den poetiske indskrift på en ikke længere eksisterende minde-
sten lød:13

”Her, hvor Din Daasrige Sjæl fra
Trættende Syssel fandt Hvile,
Her, hvor din styrende Haand 
Tryllede Yndighed frem,
Smerteligt møder Dit Savn, dog 
Trøstende Tankerne ile
Hisset bag stjernefulde Blaae, der 
Fandt Du Roe og Dit Hjem.”

Kaptajn Sveistrup, senere indehaver af hotel Prindsen i Algade, havde i 
1828-29 ligeledes bidraget til denne generelle forskønnelse af byen, da 
han ved sin sommerbolig Trægården ved foden af Sankt Olsbakken på 
Frederiksborgvej anlagde en have – ligeledes med offentlig adgang.11 
Også Gråbrødre Kirkegård var i begyndelsen af 1820’erne blevet be-
plantet, så den fremstod som et parklignende område. I første num-
mer af ”Avis for Roeskilde Bye og Omegn” skrev redaktør Gjemsøe 
i 1829 under overskriften ”Offentlig Forskjønnelse” om kirkegården: 
”Som noget, der for hver den, som i den frie Luft, elsker at tage Naturen 
i Betragtning, kan anbefales til at besøge Graabrødre Kirkegaard ... Man 
finder et særdeles smukt Anlæg med Blomster, Planter og Trævækster, efter 
deres Natur passende for det Sted de pryde.”12

Klostrets anlæg, Plantagen eller Klostermarken, var dog det største 
parkområde med offentlig adgang. Kun et lille næs, der skød sig ud i 
den midterste dam, var alene forbeholdt klostrets frøkener og afspær-
ret fra den øvrige del af parken. Stedet hed Møstingholm til minde om 
Christiane Møsting, som var priorinde 1797-1820, altså på tidspunk-
tet for Klostermarkens beplantning.

Maleri af N.C. Sveistrups lysthus, 
Trægården, samt tilhørende have, 
som Sveistrup havde åbnet for 
offentligheden. Betegnelsen Træ- 
gården har siden begyndelsen af 
1700-tallet været knyttet til stedet 
og betegner formodentlig et  
indelukke med spredt trævækst.  
Ukendt kunstner, o. 1850. Roskilde 
Museum.
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Berthe Margrethe Anlægget

Den gamle Klostermark strakte sig som nævnt mod nord til det nu-
værende Klostervang-kvarter. I 1904 tog klostret initiativ til at udvide 
parken med et næsten lige så stort område mod nord. Det drejede sig 
dels om et stykke græsningsmark, der henlå udyrket, og dels om den 
såkaldte Brudeeng lige syd for Sankt Agnes husene. På Brudeengen lå 
flere udtørrede sænkninger, der formentlig oprindeligt har tjent som 
fiskedamme for Sankt Agnes – nonneklosteret, der i middelalderen lå, 
hvor Sankt Agnes husene ligger i dag.

Det var slotsgartner, E. Galschiøtt fra Ledreborg Slot, der forestod 
anlæggelsen af den nye park med beplantning, indhegning samt op-
gravning af de gamle damme, som atter kom til at fremstå vandfyldte. 
I dammene blev der udsat guldfisk, foreller og karper, ”hvilket Forsøg 
fuldstændig er lykkedes og give Dammene et fornøjeligt Liv.”15 

Det nye anlæg fik til minde om frøkenklostrets to grundlæggere, 
Berte Skeel og Margrethe Ulfeld, navnet Berte-Margrethes Anlæg, i 
dag Berthe Margrethe Anlægget.16 Det stod færdigt i 1906 og kostede 
klostret 3.768 kr. Ved samme lejlighed blev der ved fældning af store 
træer i Klostermarken skabt flere udsigtspunkter til bl.a. domkirken og 
fjorden samt opsat bænke. 

Berthe Margrethe Anlægget afgrænsedes mod vest af stien Hove-
risti (i dag grænsen til Klostervang-bebyggelsen). Stien førte oprinde-
ligt fra Sankt Agnes husene til klostret, og navnet hentyder til, at hus-
mændene fra Sankt Agnes husene brugte den, når de før i tiden skulle 
yde hoveriarbejde på klostret.

Roskilde Bys Nye Villakvarter

I 1900 var Roskilde vokset til godt 8.000 indbyggere, og den fortsatte 
med hastigt at ekspandere. Nye beboelseskvarterer skød op flere steder 
uden for den middelalderlige bykerne. De første udstykninger og byg-
gemodninger skete på privat initiativ, men fra 1907 stod kommunen 
selv for jordkøb samt den overordnede planlægning med anlæggelse af 
nye veje og byggemodning af grunde. Roskilde Adelige Jomfrukloster 
frasolgte i perioden 1908-1923 det meste af ladegårdens jorder til dette 
formål.

I 1870’erne blev det besluttet at nedrive flere af Klosterhusene, der 
dannede parkens sydlige afgrænsning, da disses ”Møddingpladse, Svi-
nestier og deslige grændse umiddelbart op til Indgangen til Plantagen og 
fremkalde et høist uheldigt Indtryk ved den første Indtræden i den ellers saa 
smukke og meget besøgte Plantage”.14

Nedrivningen kom dog til at strække sig over en længere periode 
og blev gennemført i takt med, at husene blev fraflyttet. De sidste for-
svandt i 1927, og tomterne kom til at indgå dels i en udvidelse af  
Klosterhusstræde, der samtidigt fik navneforandring til Dr. Margre-
thes Vej, dels i parkområdet.

Omkring 1850 malede maler-
mester Jacob Christian Gott-
schalck, Møstingholm, fint anlagt 
med blomsterbede og en pavillon,  
der blev opført i 1849. I dag  
er Møstingholm en lille ø, hele 
området er bevokset og udgør  
et eldorado for småfugle og ænder. 
Roskilde Museum. 
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”Byg Villa i Roskilde”, hvor det blev fremhævet, at kvarteret kun lå 
350 meter fra banegården. Kommunen havde store forhåbninger om 
at trække udenbys folk til, ja ligefrem pendlere fra København. 18 I en 
bog om Roskilde udgivet af turistforeningen i 1934 skrev Arthur Fang: 
”Roskilde anlagde i sin Tid København. I mange Aar tog København, og 
den tager godt endnu. Tiden er kommet, hvor den ogsaa skal til at give 
Roskilde en Del af sine mange Mennesker og yde den lille Moderby Fordele 
derved, saa Smaabyen ikke kun skal leve beklemt i Skyggen af Giganten 
…. Efter Love, ingen kender, vil Decentralisationen af Hovedstaden sende 
Strømme af Udflyttere snart i den ene Retning, snart i den anden. Og 
Roskilde vil faa sin Part.”19 

Plan over Klostermarken og 
Berthe Margrethe Anlægget, 
1905. På oversigten er markeret 
flere udsigtspunkter – til uld- 
spinderiet på Rimors Mølle, 
havnen, domkirken, Risø og 
fjorden. Roskilde Museum.

Postkort, koloreret. Berthe 
Margrethe Anlægget, 1905.  
I baggrunden Sankt Agnes 
husene. Roskilde Museum.

Således erhvervede kommunen i 1908 et område på 13¼ tdr. land mel-
lem klostret og Østre Kirkegård, hvor kommunen anlagde Dr. Margre-
thes Vej, den sydligste del af Valdemarsvej (i dag Kong Valdemars Vej), 
Haraldsvej (Kong Haralds Vej) og Kirkegaardsvej i årene 1910-1919.17

Det stadige vokseværk betød, at kommunen i 1918 og atter i 1923 
købte resten af klostrets jord, der strakte sig fra Klostermarkens østside 
og helt ud til Ny Himmelev – i alt ca. 100 tdr. land – alt sammen med 
fremtidig bebyggelse for øje.

I 1929 præsenterede kommunen sine seneste udstykningsplaner 
for den gamle klosterjord under navnet ”Roskilde Bys Nye Villakvar-
ter”. Her kunne en grund byggemodnet med vand, gas, elektricitet og 
kloak købes for mellem 6,50 kr. og 8 kr. pr. m2. Den på side 60 viste 
annonce blev indrykket i flere københavnske aviser under overskriften 

Klosterhusene, der var fæstehuse 
under klostret, lå på nordsiden  
af Klosterhusstræde lige over for 
hovedbygningen, o. 1910-20. 
Foto: Roskilde Museum.

Roskilde Adelige Jomfruklosters 
jord erhvervet af kommunen i 
1908 (brun) og i 1923 (grøn).
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Men salget gik trægt, depressionen hærgede i 30’erne efterfulgt af en 
verdenskrig – kun vejene Kong Valdemars Vej og Klosterengen fik 
deres endelige vejforløb på dette tidspunkt.

Som det fremgår af annoncen, indgik også en stor del af det om-
råde, der i dag udgøres af Folkeparken, i det planlagte villakvarter. Der 
var endog projekteret en vej, der som på en ”dæmning” skulle føres 
over en langstrakt sænkning og et mindre vådområde med bebyggelse 
på hver side. Men netop denne del af udstykningsplanerne blev efter 
megen diskussion i byrådet skrinlagt.

Kampen om Folkeparken

I 1929 havde Roskilde fået nyt styre ledet af den socialdemokratiske 
borgmester Valdemar Nørregaard. På dette tidspunkt og i årene frem-
over stod landet over for et stærkt stigende arbejdsløshedsproblem, som 
man fra centralt hold søgte at afhjælpe med en række love om støtte til 
beskæftigelsesprojekter. Socialdemokraterne i Roskilde forstod at ud-
nytte mulighederne i de nye love, og et af projekterne blev anlæggelsen 
af byens nye park. Ikke en park med mange stier, hvor der blot skulle 
promeneres. Nej en folkets park – ”Et Sted hvor Byens og Omegnens Folk 
kan samles til Folkemøder, hvor Ungdommen kan drive sine Sommerlyster, 
Boldspil og lignende…”, som borgmesteren formulerede det. 

Socialdemokraternes forslag og ideen om en folkets park faldt helt 
i tråd med tidens funktionalistiske idealer, der tilstræbte oprettelse af 
nye friarealer til den voksende bybefolknings friluftsliv – en bybefolk-
ning, der for en større og større dels vedkommende samledes i leje-
boliger. Begrebet ”folkepark” opstod omkring århundredskiftet som 
en reaktion mod de eksisterende – ofte engelsk inspirerede – parker 
beregnet til spadsereture og ren æstetisk nydelse. Helt i tidens ånd blev 
de nye parker i stedet udformet som store åbne arealer med plads til 
spil, sport, leg, lys og luft. Sådanne parker kendes fra hele Europa – 
især i Sverige blev anlagt mange folkeparker, den første allerede i 1893.

Og Roskilde fik altså også sin folkepark. På et møde den 19. de-
cember 1934 vedtog byrådet med ni stemmer mod fem at udlægge 
området mellem Klostermarken/Berthe Margrethe Anlægget og Kong 
Valdemars Vej til park, men inden var gået en voldsom diskussion.

Berthe Margrethe Anlægget,  
o. 1910. Roskilde Lokalhistoriske 
Arkiv. 

Parkområdet blev ligesom 
Klostermarken indhegnet, men 
var åbent for byens indbyggere  
i dagtimerne. Klostret ansatte  
som noget nyt en opsynsmand, 
Thorvald Andersen (1905-1915), 
der ud over en årlig løn på 500  
kr. havde fri bolig.

Annonce for Roskilde Bys Nye 
Villakvarter, efter Jul i Roskilde 
1929. Der skulle gå en snes år 
inden kommunens stort anlagte 
udstykningsplaner var realiseret  
og hele konge-dronningekvarte- 
ret udlagt med veje og bebyggelse. 
Det skete først i begyndelsen  
af 50’erne og så i en lidt anden 
udformning end projekteret.  
Læg mærke til den brede øst- 
vestgående boulevardlignende  
vej midt gennem villakvarteret. 
Den blev aldrig anlagt, men  
kom i stedet til delvis at indgå  
i et grønt område bag Konge-
bakken. Vejen blev erstattet af  
Dr. Emmas Vej anlagt lidt 
sydligere.

ROS(( IL DE BYS NYE V I LLAKVARTER 
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mod Klostermarken er de letteste at sælge, saa der kan udmærket blive 
Grunde paa begge Sider af Vejen [ovennævnte projekterede vej gennem 
området]….. Ligeledes kan jeg ikke indse, at Parken skulle blive smuk-
kere end Villabebyggelse”.21 Modstanderne mente altså, at byen kun 
havde brug for en park af langt mindre dimensioner. ”Har vi F. Eks. 
ikke Festpladser nok i Idrætsparken, i Kællingehaven, i Byparken og paa 
Dyrskuepladsen? Der er da Plads til mange Mennesker. Og selvom vi kan 
beskæftige 50 Mand i tre Aar, maa man erindre det gamle Ord, at selv 
Guld kan købes for dyrt.”22

Og den sidste bemærkning var endnu et centralt punkt for uenig-
heden – økonomi og finansiering. Hele herligheden var budgetteret 
til at koste 125.000 kr. – en betragtelig udgift, men en vigtig drivkraft 
for den socialdemokratiske gruppe var muligheden for at udnytte de 
nye arbejdsløshedslove, som staten havde indført, således at arbejdet 
kunne udføres af unge arbejdsløse.23 Tilhængerne talte om ”at udnytte 
de Love, der gives” med beregninger, der godtgjorde, at byen kunne 
opnå 80.000 kr. i tilskud fra staten samtidig med, at der kunne spa-
res i understøttelse. Omvendt fremførte modstanderne faren for, at de 
arbejdsløse ”ville klæbe sig til Byen” i stedet for ”at søge Arbejde andre 
Steder,” og at projektet ville trække nye arbejdsløse til, som man var 
forpligtet til at forsørge. Kun ét konservativt medlem, planteskoleejer 

De nyanlagte veje Kong 
Valdemars Vej og Klosterengen 
inden Folkeparkens anlæggelse,  
o. 1930-32. Foto: Roskilde 
lokalhistoriske Arkiv.

Forud for den endelige vedtagelse havde Park- og Vejudvalget kon-
taktet havearkitekt C.Th. Sørensen og bedt ham udarbejde et forslag. 
Projektet blev fremlagt for byrådet og gav anledning til stor uenig-
hed mellem på den ene side den socialdemokratiske gruppe, anført 
af borgmester Nørregaard og udvalgets formand Borch-Jensen, og på 
den anden side de borgerlige partier, med apoteker Augsburg og Poul 
Sørensen, senere konservativ indenrigsminister, i spidsen.20

Der var for så vidt enighed om anlæggelse af en park. Den var 
allerede blevet vedtaget nogle år tidligere, men derimod var der uenig-
hed om parkens udformning og udstrækning. De borgerlige holdt 
på, at jorden var opkøbt med videresalg til villabebyggelse for øje, 
og fandt det en utilladelig luksus at udlægge hele området til park og 
derved gå glip af en betydelig indtægt i forbindelse med grundsalg. 
Som Venstres medlem, Rasmus Sørensen, udtalte: ”Grundene ind 

Kig ud over den tidligere 
klosterjord, inden Folkeparken 
bliver anlagt. I forgrunden den 
såkaldte Hestedam, der endnu 
kan ses for enden af Louisevej. 
Roskilde lokalhistoriske Arkiv.
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vandet] paa Valdemarsvej, hvor man ser ud og ind mellem de gamle Træer.
Louisekilden oprenses og ordnes, saaledes at der bliver et klart lille Bassin 
foran Kilden; Bredderne om den lille Dam [Hestedammen for enden af 
Louisevej] reguleres ligeledes og i Parkens sydligste Del plantes en Del mere, 
end Planen viser.

Paa den store Slette udføres ret omfattende Ændringer i Jordformen.
Hen mod det sydvestlige Hjørne af Arealet dannes en ret stor Bakke, 

som hæver sig tre á fire Meter over nuværende Terrain, og som skal være 
Startsted for en Kælkebane, der i en stor blød Bue fører ned til Lavningen 
øst for Birte Margrethes Anlæg. Banen faar i Begyndelsen et ret stærkt Fald, 
derefter kommer et fladere Stykke, igen et Fald og til Slut et fladt Stykke 
mellem ret høje Skrænter.

Ind i Kælkebakkens Side indrettes en amfiteatralsk – hesteskoformet – 
Festplads, aaben mod Rotunden og med Midteraksen gennem Rotundens 
Centrum. Adgangen til Festpladsen bliver fra Rotunden ad Parkens Ho-
vedadgangsvej. Festpladsen ligger helt i Græs, og den tænkes indrettet med 
120 cm. brede Græssæder med 40 cm. høje Forkanter af Beton. Adgangen 
til Siddepladserne sker ad tre Trapper, der har tre Trin for hver Terrasse. 
Der er ca. 860 løbende Meter Siddeplads, saaledes at der er Plads til 12 a 
1400 siddende Tilhørere eller Tilskuere.

Frøspringvandet, der ligger midt i 
rundkørslen på Kong Valdemars 
Vej, blev skabt af den lokale 
stenhugger Karl Hansen Glem i 
1931. Omkring springvandet blev 
anlagt en brolagt plads med 
bænke, tilplantede, stensatte 
skråninger og plæne med 
rosenrabatter.27 Foto: Roskilde 
lokalhistoriske Arkiv.

Julius Rønø, gik imod sin egen gruppe og tilsluttede sig anlæggelsen af 
Folkeparken med ordene, at det var af ”en Værdi saa stor at den ikke kan 
maales, at give unge ledige Hænder noget at bestille.” 

På et efterfølgende møde blev projektet endeligt vedtaget. Der blev 
her fremlagt en revideret plan, der betød en nedsættelse af anlægsud-
gifterne til 78.000 kr., men der var fortsat uenighed, og den konser-
vative avis, Roskilde Avis, skrev: ”Det var, som om man fra Flertallets 
Side hellere ville tale om ”grønne Marker med den blaae Roskilde Fjord 
som Baggrund” end om de økonomiske Realiteter.”24 Byrådsmødet slut-
tede med, at et flertal vedtog den ændrede plan for en folkepark. For 
stemte Socialdemokraterne, den radikale lærer H.P. Hansen og Julius 
Rønø, og imod stemte de konservatives apoteker J. Augsburg, køb-
mand Kelp, sagfører C. Skou, Poul Sørensen og Venstres murermester 
Rasmus Sørensen. 

Folkeparken – projektbeskrivelse

Men hvad var det egentlig for et projekt, der var til så stor diskus-
sion på byrådets møder, og som Park- og Vejudvalget havde fået ud-
arbejdet? C.Th Sørensen var allerede på dette tidspunkt en af landets 
mest respekterede og anerkendte havearkitekter. Han havde et par år 
tidligere (1932) tegnet en friluftsmødeplads i form af et amfiteater i 
en tidligere grusgrav i Slagelse, og det var parkudvalgets ønske ved sin 
henvendelse til C.Th. Sørensen, at et lignende blev anlagt i Roskilde. 
Den endelige projektbeskrivelse, budget samt tegning blev i begyndel-
sen af januar 1935 indsendt til godkendelse som arbejdsløshedsprojekt 
for unge arbejdsløse til Socialministeriet. 25

”Det har været Hovedsynspunktet, at det smukke Landskabs ret storladne 
Virkning bør bevares og fremhæves i videst mulig Udstrækning. Efter For-
slaget skulde Parken fremtræde som en langagtig Grønning, der mod Vest 
indrammes af de smukke Træer i det gamle Anlæg [Klostermarken og 
Berthe Margrethe Anlægget] og mod Øst af en Slags Alle, som danner 
Grænse mellem Parken og de tilgrænsende Villahaver. Mod Nord mødes 
disse Plantninger i en Spids, lavt nede ved Sct. Agnes Husene; mod Syd aab-
ner Parken sig delvis mod den store Rotunde [rundkørslen med frøspring-
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C. Th. Sørensens reviderede projekt-
tegning redigeret af stadsingeniør 
Holgersen. Foto: Rigsarkivet.
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Ud for den planlagte Boulevard [den tidligere nævnte østvendte vej, 
der aldrig blev realiseret] tænkes Parken ført op til Valdemarsvej i Boule-
vardens Bredde. I Grænsen mellem Vejen og Parken opføres en Mur, som 
muliggør, at Terrainet i Parken lægges ca. 1 Meter lavere end Fortovet. Ad-
gangen skulde ske ved Enderne af denne Mur ad drejede Trapper. Nedenfor 
Muren vil der blive nogle udmærkede Siddepladser, hvorfra der vil være en 
smuk Udsigt mod Domkirken, hvis man kan faa fældet nogle faa Træer i 
Birte Margrethes Anlæg. Fra Fortovet ovenfor Muren vil man kunne nyde 
den samme smukke Udsigt. Det rektangulære Areal vest for Muren fore-
slaas indrettet til et Blomsteranlæg.

Jorden tænkes efter Jordflytningernes Afslutning behandlet paa mark-
mæssig Vis med Pløjning, Harvning, Kultivering o.s.v. og derefter tilsaaet 
med Græs i marklignende Form.

Parkanlæggets størrelse vil blive 72.000 m2. Bekostningen ved hele 
Parkens Anlæg vil ifølge vedlagte Overslag af 17/12 1934 blive omkring 
80.000 Kr.”

Som nævnt, foranstaltede Park- og Vejudvalget frem til den endelige 
vedtagelse af byrådet nogle justeringer af arkitektens forslag for at ned-
bringe anlægsudgifterne, og sætningen i forslaget ”Adgangen til Fest-
pladsen bliver fra Rotunden ad Parkens Hovedindgang” er netop den 
væsentligste afvigelse fra C.Th. Sørensens oprindelige plan. Mens ar-
kitekten havde tænkt sig amfiteatret placeret nordligere i parken og 
vendt, så det lå med direkte udsigt for tilskuerne over fjorden, var dette 
anlæg i det reviderede forslag flyttet længere mod syd og drejet knap 
180o. Det blev gjort dels for at mindske jordarbejdet og dermed ud-
gifterne, men også for at lade amfiteatret indgå i en akse med den 
nyanlagte rundkørsel ved Kong Valdemars Vej, så publikum i stedet fik 
udsigt til – ja, en rundkørsel!26 

En friluftsmødeplads

Centralt i Folkeparken ligger det hesteskoformede amfiteater. Det står 
med sin stramme, geometriske form som kontrast til den store næsten 
træløse græsflade, der med sine bløde, organisk formede bakker falder 
jævnt mod nord ned mod en lille sø.

Festpladsens form, der var inspireret af det græske teater, havde C.Th. 
Sørensen første gang tegnet i 1932 for Slagelse byråd. Sørensen roste 
selv dens forbavsende gode akustik, men også at ”Pladsen ligger ual-
mindelig smukt, tilhørerne har den yndigste udsigt over et storartet og dog 
venligt landskab, en bølget slette med træer i det fjerne”.28 Med tiden teg-
nede Sørensen flere amfiteatre, eller friluftsmødepladser, som de be-
nævntes, rundt om i landet. De var alle variationer over samme tema, 
men adgangsforhold og størrelse varierede. Størst og mest kendt er nok 
amfiteatret på Bellahøj.

Anlægget i Folkeparken er godt og vel halvcirkelformet, ca. 52 m 
i diameter. Det består af i alt 15 rækker med tre trapper, der fører 
tilskuerne op til siddepladser af græsbænke. Trappernes og siddeplad-
sernes forkanter, der skulle være af en betydelig styrke, blev støttet af 
betonfliser – et materiale, Sørensen ikke fandt helt tilfredstillende: 
”Betonfliser er ikke noget absolut ideelt materiale, men det gaar endda 
til selve rampernes forkanter. Ses teatret i Roskilde forfra, virker det som 
et vældigt bygværk af graat beton, men reflekslyset fra græsset giver det en 
smuk farve. Derimod er trapperne mindre heldige, udførte som forkant-
trin.”29 Sidstnævnte gik Sørensen da også bort fra ved nogle af sine 
senere anlæg.

Amfiteatret under opførelse,  
o. 1935-36. Roskilde lokal- 
historiske Arkiv. 

Næste opslag:
Amfiteatret i Folkeparken, 2010. 
Foto: Anette Schmidt, Roskilde 
Museum.

Detalje fra amfiteatret.  
Foto: Anette Schmidt,  
Roskilde Museum.
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”Beskæftigelse til ledige Hænder”

Forudsætningen for anlæggelsen af Folkeparken var som nævnt, at det 
kunne udføres som beskæftigelsesprojekt for unge arbejdsløse. Pro-
jektet blev i begyndelsen af 1935 godkendt af Socialministeriet som 
tilskudsberettiget.30 Af det til ministeriet indsendte materiale fremgår 
det, at kommunen kalkulerede med ansættelse af 2 x 25 unge arbejds-
løse, der skulle arbejde i to hold hhv. formiddag og eftermiddag. Det 
var en forudsætning for godkendelsen, at beskæftigelsen bestod af en 
passende blanding af legemligt arbejde, undervisning og sport. De 
unge i Roskilde beskæftigedes således med manuelt arbejde i 3-4 timer 
om dagen, resten af tiden sad de på skolebænken og modtog undervis-
ning i dansk, regning, tysk og gymnastik. Lønnen var 3 kr. om dagen 
og i henhold til loven blev 2,50 kr. refunderet.

Det var dog ikke kun unge arbejdsløse, der lagde arbejdskraft i 
parken. I april 1935 indstillede Socialudvalget til byrådet, at der – ud 
over de allerede godkendte unge arbejdsløse – blev iværksat arbejde for 
yderligere 15 arbejdsløse forsørgere, 6 timer dagligt seks dage ugent-
ligt, og 5 ældre ikke-forsørgere i fire dage om ugen. Forslaget blev ved-
taget og godkendt.31 Arbejdet blev i starten udført som akkordarbejde, 
men da det viste sig, at lønnen lå tæt på 60 kr. om ugen – en løn, der 
iflg. de borgerlige overgik lønnen på det private arbejdsmarked – blev 
lønnen ændret til en fast timeløn.32

I løbet af årene 1935-38 arbejdede 40-45 mand periodevist med 
flytning af jord, planering, fliseopsætning, anlæggelse af festplads, kæl-
kebakke, gangstier, regulering af Hestedammen, græssåning osv. og 
kunne i 1938 aflevere en færdig folkepark. Med begejstring beskrev 
socialdemokraterne den i partiets valgmateriale samme år: ”Ogsaa den 
Maade, hvorpaa dette store Arbejde er udført, vil vinde Tilslutning hos 
langt den største Del af Byens Borgere, idet Hovedgrunden, til at Anlæget 
netop udførtes i disse Aar, var den, at man ønskede at skaffe Beskæftigelse 
til de ledige Hænder, de unge arbejdsløse, de langvarigt arbejdsløse. De har 
herude i de smukke Omgivelser ikke alene høstet en beskeden Løn for det 
daglige Slid, men de har faaet opbygget et Haab til Fremtiden …vi vil ikke 
glemme, at den [Folkeparken] ligger som Resultat af en Arbejdsindsats fra 
dem, som i en Krisetid ellers var slaaet ud. Samtidig med, at der er skabt et 
nyt ”Aandehul”, hvor Sol og Luft stilles til gratis Raadighed for os alle.”34

C. Th. Sørensens tegning af 
Hestedammen, et tidligere 
vandingshul for klostrets ladegård. 
Vandhullet blev reguleret og 
omkranset af brosten. 
Tegning: Roskilde Kommune.

Foto: Roskilde Lokal-
historiske Arkiv.

Hestedammen havde tidligere været 
en skattet legeplads for områdets 
drenge. ”Mange våde sokker er det 
blevet til, når vi på simple tømmer-
flåder udkæmpede søslag, der nu og  
da endte med en vandgang, eller når 
vi fangede salamander og frøer, puttede 
dem i syltetøjsglas og tog dem med 
hjem til stor skræk for den øvrige del  
af familien. Senere blev Hestedammen 
pænt indrammet med stensætning og 
brosten, i nogle år var der en pæn 
lille afgrænset sø, som dog ikke tillod 
tidligere tiders søslag.33 Hestedammen 
kan stadig ses ved Louisevejs slut-
ning, men er nu atter vokset til.

Hestedammen
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Parken. Jeg maa sige, at jeg ikke er blevet skuffet over Resultatet ... Det 
maa være dejligt for C. Th. Sørensen at kunne se, hvilket stort og skabende 
Arbejde han har fuldført, og jeg tror, ingen Borger vil finde, at Resultatet 
ikke er os værdigt.”39 

Også journalisten på Roskilde Avis – en avis, der ellers havde været 
stærk modstander af omlægningen fra ”Skov til Park” – lod sig rive med 
af stemningen: ”Det grønne Græs groede, saa man næsten kunne høre det, 
de store Træer kastede Skygger over Plænerne, og i Buskadset, som man saa 
rigtigt har ladet blive tilbage, sad Fuglene og lod deres Stemmer høre. I 
Dammene muntrede Ænderne sig, og Guldfiskene – eller Karperne – legede 
i Vandets krusede Overflade. Flaget var hejst paa ”Huset” ude i den store 
Dam, og Skovduerne kurrede i de gamle Eges krogede Grene. Jo, det var 
skønt, og selv den værste Træmand maatte overgive sig … Men nu maa der 
heller ikke taale at blive fældet flere Træer.” 40 

Under besættelsestiden afholdtes 
alsang i Folkeparken, august 
1940. Roskilde lokalhistoriske 
Arkiv.

Klostermark og Berthe Margrethe Anlægget bliver kommunalt

I 1950 købte kommunen Klostermarken og Berthe Margrethe Anlæg-
get af klostret. Den socialdemokratiske borgmester, Waldemar Wil-
lumsen, luftede samtidig muligheden for, at der kunne ske en delvis 
bebyggelse af Klostermarken. Om fremtidens Roskilde skrev han: 
”I forbindelse hermed opstår det interessante, måske noget omdiskutable 
spørgsmål: skal den sydligste del af Klostermarken bebygges? Næppe alle vil 
sige ja hertil! Min opfattelse er, at f.eks. en åben, vinkelret på vejen løbende 
bebyggelse så langt fra vil skæmme, men tværtimod vil være i stand til sat 
give en smuk og hensigtsmæssig ”indramning” af arealet.”35 

Planerne blev dog aldrig realiseret. I stedet vedtog byrådet nu med 
Poul Sørensen som formand for Parkudvalget at få kultiveret de to par-
ker, der efter flere års laden-stå-til lå hen som et vildnis. Endnu en gang 
blev C.Th. Sørensen kontaktet for udarbejdelse af forslag til regulering 
og istandsættelse ”saaledes at disse anlæg og den tilgrænsende Folkepark 
betragtes som en helhed.”36 

Arbejdet omfattede rydning af underskov, fældning af større træer, 
ophugning af gamle stier (bl.a. den gamle Hoveristi), anlæggelse af 
nye, opsætning af bænkepladser med granitbrosten (”helst slidte”), 
græssåning og tilplantning med ca.10.000 stk. forstplanter.37 

Rydning af krat og buskads i Berthe Margrethe Anlægget betød, 
at der måtte genskabes nye tilholdssteder for småfugle, der var blevet 
husvilde. Der etableredes derfor en lille ø i en af de nederste damme, 
ligesom også den jordvold, der forbandt Møstingholm med parken, 
blev gennembrudt, og det tidligere næs blev omdannet til en ø. 

Budgettet lød samlet på 45.000 kr. til anlægsgartner, indkøb af 
planter samt arkitekthonorar. Derudover blev anvist et beløb på 10.000 
kr. til dækning af udgifter til oprensning af damme, nye boringer efter 
vand, anskaffelse af pumpe, pumpehus m.v.38 Da arbejdet stod færdigt, 
var de faktiske udgifter imidlertid løbet op på 75.000 kr., hvor især 
oprensning og rørlægning af vand til søerne var årsag til overskridelsen.

Efter 1½ års arbejde kunne området officielt indvies den 9. sep-
tember 1952 under overværelse af borgmester Løve Jørgensen, med-
lemmer af byrådet og pressen. Borgmesteren roste arkitekten for ar-
bejdet: ”Jeg har altid beundret Kongens Have i Odense. Jeg syntes de store 
Plæner med de høje Træer, laa saa skønt midt i Byen, og det var noget 
lignende, jeg forestillede mig, Klostermarken skulde være, da vi overtog 
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”Det platte navn Folkeparken”

Efter istandsættelsen af de to parker besluttede byrådet i 1953, at de 
tre parker, Folkeparken, Klostermarken og Berthe Margrethe Anlæg-
get, fremover skulle benævnes Klostermarken. Begrundelsen var, at det 
var overflødigt at bevare tre navne på de pågældende områder, efter at 
parkerne nu gik ud i et.43 Men betegnelsen Folkeparken var ikke sådan 
at aflive blandt menigmand – ”men se om det platte navn Folkeparken er 
til at udrydde, selv hos byrådsmedlemmer, til fordel for det fine historiske: 
Klostermarken.”44

I 1982 var navnespørgsmålet atter til diskussion i byrådet. Byens 
borgere kunne ikke slippe det ”folkelige navn Folkeparken” – og som 
en konsekvens heraf indstillede stadsgartneren at ændre navnet fra 
Klostermarken til Folkeparken.45 Men der kunne ikke opnås fælles 
fodslag, især de konservative var indbyrdes uenige! Sluttelig blev det 
vedtaget med respekt for det historiske, at de tre gamle navne på om-
råderne blev genindført: Klostermarken, Berthe Margrethe Anlægget 
og Folkeparken. 

Trusler mod parken

Fra tid til anden har der som nævnt været tanker fremme om at ud-
nytte dele af parkområdet til andet formål end de rent rekreative. 

I forbindelse med drøftelser i 1965 om placering af et nyt rådhus 
var Folkeparken udpeget som byggegrund i et forslag fra Venstre og 
Konservative. Oprindeligt havde politikerne peget på en placering i 
Sankt Maria Hospitals have, men da området ikke var til salg, foreslog 
de to partier at bygge i parken, hvorved hele området ville have skiftet 
karakter. Forslaget blev dog nedstemt, og parken reddet af socialdemo-
kraterne og de radikale. 

Også kreative erhvervsfolk har i tidens løb set muligheder i parkom-
rådet for anlæggelse af et kongrescenter. Således udarbejdedes i 1969 et 
arkitektforslag om at placere et sådant i Folkeparken, hvor der er et ”frit, 
ubebygget og ubeplantet område … med en fri og smuk udsigt.”46 

Kongrescentret var tænkt placeret midt i amfiteatret, men lagt så 
lavt, at man fra Dr. Margrethes Vej skulle kunne se hen over bygningen 
og samtidig bevare udsigten fra Frøspringvandet over fjorden. Heldig-
vis nåede forslaget ikke videre end tegnebrættet.

Fiskeopdræt i parken

Ikke mindst oprensningen af dammene og rørlægningen af vand til 
søerne var af stor betydning for det fiskeopdræt, der var foregået ved 
dammene i Berthe Margrethe Anlægget siden begyndelsen af århun-
dredet. Mange roskildeborgere har gennem tiden fulgt fiskeudklæk-
ningsarbejdet. ”Selv om såvel udklækningsanstalt og damanlæggene ikke 
just er nogen pryd for Klostermarken, har det været således, at publikum 
har fulgt fiskemester Plæhns arbejde med meget stor interesse – med andre 
ord ”Der sker noget” i Klostermarken, hvilket i dette tilfælde er en stærk 
formildende omstændighed.”41

Roskilde Fjord havde tidligere været rig på sild, ål og ørreder, og 
mange fiskere ikke mindst på Sankt Jørgensbjerg havde haft deres ud-
komme herfra. Omkring 1900 oplevede fiskerne en katastrofal ned-
gang i bestanden, et forhold, man søgte at afhjælpe ved udsættelse af 
fiskeyngel. I 1910 stiftede en kreds roskildeborgere med bl.a. borg-
mester Hammerich som initiativtager ”Foreningen til Ophjælpning af 
Fiskeriet i Roskilde Fjord”,42 og i de følgende 40-50 år blev tusindvis 
af sættefisk udsat. 

N.P. Plæhn, fiskersøn fra Sankt Jørgensbjerg, ydede i den forbin-
delse en uvurderlig indsats. I stedet for, at foreningen skulle købe yngel 
til udsættelse, indrettede han egen udklækningsanstalt i parken. Øst 
for den nordligste dam og i tilknytning til den rende, der førte fra Klo-
sterkilden og nordpå, opførte han sin udklækningsanstalt. 

C.Th. Sørensens projekttegning 
for Klostermarken og Berthe 
Margrethe Anlægget 1950. 
Roskilde Kommune.
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Reddet og fredet

Mange har utvivlsomt været rystede over de forslag, der fra tid til 
anden dukkede frem om at bruge parken til andre formål end de re-
kreative. Derfor blev der i 1969 taget initiativer til at frede hele par-
kområdet. Dette skete i 1972, og området blev sikret som rekreativt 
grønt område.

Det er imidlertid ikke blot en park, der er blevet fredet, det er 
også mere end 150 års syn på parker og deres anvendelse, der kan ses 
og opleves i området mellem Kong Valdemars Vej og Dr. Margrethes 
Vej. Samtidig afspejler det også en samfundsudvikling: Fra 1800-tal-
lets adelige frøkeners sirlige anlæg med stier og damme, hvor der var 
adgang for byens borgere, til den nye tids krav om rekreative mulig-
heder til de klasser, der gennem politiske reformer havde fået adgang 
til stemmeurnerne og magten. Og det er heldigvis stadigt muligt at 
opleve Klostermarkens og Berthe Margrethe Anlæggets idyl, Folke-
parkens nøgterne, grønne flader og amfiteatrets stramme form i én og 
samme spadseretur. 

Klostermarken efter regulering, 
1952. Foto: Roskilde lokal- 
historiske Arkiv.

Modsatte side:
Projektforslag til et kongrescenter, 
der blev foreslået anlagt i 
Folkeparken. Midt i amfiteatret 
skulle selve foyer, kongressal og 
teater (nr. 2 og 3) placeres, mens 
hotel (nr. 1), biograf og mindre 
sale skulle udgå derfra. Foto: 
Roskilde lokalhistoriske Arkiv.

.... , ' 
\./ l \.."i'J~- ' 

'------....----- ' . ' 

--- "-, I · , ------........_,I- --- -- --- -
I 

I 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 

.4 

- .,, 

<u J~ .. ____ :,,.. ,. .J 

_ .. _ ' 

I 
1/ I 

I 
/ 

/ 



80 ROMU 2010 ”Et nyt Aandehul” – om Folkeparken i Roskilde 81

Carl Theodor Sørensen (1893-1979), 
eller C.Th. Sørensen, som han altid  
benævnes, var en af landets førende  
og mest anerkendte havearkitekter. 
Han har sat sit præg på mange grønne 
områder landet over, mere end 2.000 
projekter kendes fra hans hånd. De 
spreder sig over en bred vifte fra små 
villahaver til store institutionskom-
plekser og sociale boligområder.

I både C.Th. Sørensens praktiske 
arbejde og hans mange artikler kom- 
mer et stærkt socialt engagement  
til udtryk vedrørende de rekreative 
forhold for byens borgere. Specielt 
børnenes forhold og deres legemulig-
heder er en ledetråd i hans arbejde. 
Det kom stærkest til udtryk i såkaldte 
skrammellegepladser, en social og 
pædagogisk ny-skabelse, som han 
realiserede i begyndelsen af 1940’erne. 

Allerede i 1931 havde Sørensen 
udsendt en lærebog om have- og 
landskabskunstens nytte i et sam- 
fund under social forandring.  
Bogen ”Parkpolitik i Sogn og Køb- 
stad” blev med støtte fra Ny Carls- 
bergfondet tilsendt samtlige landets 
kommunalråd som gave. Mon ikke 
også politikerne i Roskilde – i hvert 

Modsatte side:
Havearkitekt C.Th. Sørensen  
på skrammellegepladsen, midten 
af 1940’erne. Foto: Danmarks 
Kunstbibliotek.

fald de socialdemokratiske – havde 
den in mente, da Folkeparken 
skulle projekteres?

I bogen beskrev han de storbyproble-
mer, der ville forplante sig til provins-
byerne, hvis kommunerne ikke tog 
vare på de landskabelige ressourcer og 
gennemførte en beskyttende planlæg-
ning. Han plæderede for de nye rekrea-
tive behov, der var under udvikling, 
og som stillede krav til planlægning – 
både sportsanlæg, skolehaver, bade-
strande, udflugtsarealer, parker m.m. 

”Derfor er det af den allerstørste betyd-
ning, at kommunalbestyrelserne med-
lemmer har en rigtig opfattelse af de 
offentlige plantningers hensigt, som 
udtrykt i ét ord er rekreation. Strengt 
taget er nødvendigheden betinget af 
et vist antal haveløse boliger, men selv 
om sådanne findes, vil det dog være 
ønskeligt, at der er pladser til fælles leg 
for børnene, til sport for de unge og 
til brug ved festlige lejligheder. 

En kommunes offentlige plantninger 
bør ikke opfattes som pynt. Betragtningen 
må ikke være den, at ligesom byens rige 
matador anlægger en fin park for at give 
sin tilværelse relief, således skal byen også 

Folkeparken blev 
C.Th. Sørensens første 
opgave i Roskilde, men 
andre kom til i årene efter.  

Her kan nævnes:
– Vigen Strandpark, 1938 
– Haveanlægget ved Roskilde  
 Amts og Bys Sygehus
– Roskilde Adelige Jomfru-
 kloster, 1950 
– Risø, 1956-62  
– Roskilde Bibliotek 1958 
– Risø, 1956-62

C.Th. Sørensen

anlægge en fin park, som borgerne 
i fællesskab kan være stolte af, når 
de om søndagen spadserer på de 
pæne gange.

Det, som i udlandets litteratur 
betegnes med det meget yndede og 
brugte slagord parkpolitik, er noget 
meget mere alvorligt end en smule 
pynt på byens udseende, det ran-
gerer på lige med de andre sam-
fundsforanstaltninger, der er nød-
vendige for beboernes tilværelse.”47
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Borrevejlecenteret, som ligger smukt ved Lejrevig omkring 20 kilome-
ter vest for Roskilde, blev grundlagt i 1931 af Roskilde Amts Gymna-
stikforening (RAG) som fest- og lejrplads. Mange tusinde mennesker 
har i mere end 75 år taget turen derud til Borrevejledage og Børne-
dage, fået et velfortjent hvil på en vandretur, eller deltaget i et møde i 
delingsførerforeningen. Andre er kommet til for at hjælpe med rengø-
ring og andet frivilligt arbejde. 

Den 1. januar 2007 besluttede Danmarks Gymnastik- og Idræts-
forening (DGI) at lukke centeret, og dermed var mere end 75 års 
idræts- og lejrliv forbi. Begrundelsen var, at driften af centeret ikke læn-
gere var rentabel. I forbindelse med lukningen har Roskilde Museum 
foretaget en kulturhistorisk undersøgelse af centeret med særlig henblik 
på de aktiviteter, som stedet gennem årene har dannet ramme om.1

Dansk Gymnastik i en brydningstid

Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) blev stiftet den 1. september 
1929, da gymnasterne på landsplan brød med De Danske Skytte- og 
Gymnastikforeninger blandt andet fordi, man ikke delte skytternes 
fokus på konkurrenceelementet inden for idræt. Mejeriejer Valdemar 
Hansen, Osted, var fortaler for, at gymnasterne skulle skilles fra skyt-
terne, og var med til at stifte De Danske Gymnastikforeninger i 1929. 

Indtil da var gymnastik blevet dyrket i skolerne og frivilligt som 
supplement til skydeøvelserne i skyttebevægelsen.2 I 1884 blev den 
lingske gymnastik, også kaldet den svenske gymnastik, introduceret 
i Danmark. Den svenske gymnastik var en mere harmonisk stillings-
gymnastik, som blev dyrket om vinteren i forsamlingshusene, når 
sommerens skydeøvelser var forbi. Højskolerne og bønderne tog hur-
tigt den nye gymnastik til sig, da de anså den for mere demokratisk 
end den tyske, militærprægede gymnastik, som de kendte fra skolens 
gymnastikundervisning. 3 

Borrevejle 
– en festplads i Lejre Vig
af Louise Dahl Christensen

Modsatte side:
Skytteøvelser i Ryslinge. Øvelses-
hus i slutningen af 1800-tallet.  
Fra Krogh: Skyttesagen i 
Danmark 1861-1911, 1911.
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Gymnastik i det grønne 

Mellemkrigstiden var i det store hele en tid for nye strømninger in-
den for dansk gymnastik og idræt, ikke mindst fordi nye idrætstilbud 
som håndbold, fodbold og badminton vandt frem og bredte sig fra 
byerne til landsognene. Mange talte varmt for friluftsidræt og motion 
i det grønne – noget, der lå fint i tråd med mellemkrigstidens ”grønne 
bølge”, hvor cyklen blev hvermandseje, og hvor ungdommen i stor 
stil søgte ud i det fri.6 Forsamlingshusene, som indtil da havde dannet 
rammen om gymnastikken, var ikke længere nok. Hovedstrømnin-
gerne udgik fra højskolerne og især fra de to nyoprettede gymnastik-
højskoler Ollerup (1920) og Snoghøj (1925). På disse to højskoler blev 
delingsførerne (gymnastikinstruktører) udklækket, og det var dem, der 
kom tilbage til landets forsamlingshuse og gymnastikforeninger med 
de nye ideer og ønsket om at føre de nye traditioner videre. Fra Ol-
lerup Gymnastikhøjskole fik man kendskab til Niels Bukhs såkaldte 
primitive gymnastik, som byggede på den lingske gymnastiktradition, 
men var mere tempofyldt og bevægelig.7 Selvom de to gymnastikhøj-
skoler langtfra var enige om alt, så betonede begge massegymnastik i 
det fri, hvor opvisningerne formede sig som gymnastiske skuespil samt 
det nationale, de ildfulde kommandoer, taler, sang og faner.8 

Mange amtsforeninger fik i de kommende år mulighed for at etab-
lere fest- og idrætspladser. På idrætspladserne mødtes egnens unge på 
deres frisøndage for at dyrke gymnastik, spille boldspil og nyde det 
kammeratlige fællesskab. Idrætspladserne lå ofte i naturskønne om-
givelser og her holdt foreningerne deres sommer- og gymnastikfester. 
Der er ikke opgjort noget endeligt tal over, hvor mange idrætspladser 
der blev opført, men i tidsskriftet Ungdom og Fritid kan man få et 
indtryk af antallet, som viser, at Borrevejle var en ud af mange. Ifølge 
A. Nielsen, Svenstrup, var det også nødvendigt at tage fat, så ungdom-
men ikke måtte nøjes med en græsmark, der samtidig blev afgræsset 
af kreaturer!9 

Valdemar Hansen

Initiativtager til etablering af Borrevejle var formand for RAG, Val-
demar Hansen, som blev optaget af den lingske gymnastik og skytte-
bevægelsen, da han var mejeribestyrer i Højrup på Fyn. Her oplevede 

I 1914 brød 1. Verdenskrig ud, og Forsvarsministeriet anmodede lan-
dets skytteforeninger om at overtage visse militære vagttjenester. Den-
ne opfordring blev enkelte steder fulgt op, men i almindelighed tog 
man ikke henvendelsen alvorligt. Dette blev af medlemmerne opfattet 
som et nederlag for skyttebevægelsen, som grundlæggende havde til 
formål at forsvare Danmark, og mange opgav skydningen.4 Gymna-
stikkens tilknytning til skyttebevægelsen blev løsnet, og færre og færre 
dyrkede efterhånden både gymnastik og skydning. Gymnasterne argu-
menterede for, at det derfor var naturligt med en splittelse. 

Der var indtil 1929 en ophedet debat mellem skytter og gymnaster, 
hvor kernepunkterne hos gymnasterne var opgøret med rekordjageri, 
konkurrence og ikke mindst forsvarssagen. For dem, der talte for en 
adskillelse, skulle gymnastik bære lønnen i sig selv, og de samlende 
elementer skulle være fanen, sangen og talen. Uenigheden førte i 1929 
til dannelse af De Danske Gymnastikforeninger. I Roskilde betød det, 
at gymnasterne brød ud af Roskilde Skytte- og Gymnastik Forening 
og stiftede Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) med Valdemar 
Hansen som formand. Hovedformålet for foreningen blev: ”at skabe 
en legemlig og aandelig sund dansk Ungdom og dette søges opnaaet gen-
nem Gymnastik, og anden sund Idræt og ved Tale og Sang om Fædreland 
og Folkelighed.” 5 

Gymnastik i det fri, som formede 
sig som gymnastiske skuespil. 
Opvisning ved den første 
børnefest i Borrevejle i 1932. 
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.
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Pladsen ved Lejre Vig udpeges

”Stands lige her, så skal du se et ideelt sted til Roskilde Amts Gymnastikfor-
enings fest- og lejrplads”13 

Med disse ord begyndte opbygningen af Borrevejle. Det var Ole 
Christiansen fra Borrevejlegården, som i foråret 1931 udpegede arealet 
ved Lejre Vig for Valdemar Hansen, og han blev hurtigt overbevist om, 
at det var her den nye festplads skulle ligge: 
”Allerede ved den første markvej, vi fulgte ned til vigen, åbnede der sig 
et overordentligt smukt syn for os, så vi måtte stå stille for rigtig at se det 
og holde det fast...vi gik videre ned imod stranden og så, at der nedenfor 
den beplantede skråning kunne blive en forholdsvis stor åben plads ud 
imod vandet. Når man fældede træerne på skråningen og huggede den ud 
i trappetrin kunne man sidde der og nyde udsigten over opvisningspladsen, 
Vigen, landet på den anden side – et herligt fjordlandskab, så dansk som 
noget. Vi var med det samme klar over at kunne det blive her, så var det 
udmærket.”14 

Efter forhandlinger med ejeren af jorden blev man enige om at 
købe 3½ tønde land. Købet blev godkendt af bestyrelsen for RAG og 
herefter vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, som også gav 
bestyrelsen bevilling til at optage et lån på 10.000 kr. til køb af jorden 
og til indretning af pladsen.15 

Valdemar Hansen, hvordan gymnastikken og skydningen blev en del 
af hverdagen, og det var også her, at han første gang deltog i som-
mergymnastik under åben himmel. I 1909 kom Valdemar Hansen til 
Landmandslyst i Osted og meldte sig ind i skytteforeningen. Der var 
ingen sommergymnastik, men skydningen foregik på en skydebane i 
Grevens Enghave, som lensgreve Holstein Ledreborg havde givet til-
ladelse til at anlægge. Et enkelt år forsøgte man sig med gymnastikop-
visninger ved møderne i Herthadalen, men på grund af den knudrede 
skovbund og manglende opbakning blev dette initiativ dog opgivet.10 

Sommergymnastik

Kort tid efter stiftelsen af RAG begyndte Valdemar Hansen at drøfte 
muligheden for sommergymnastik:

”Tanken om sommergymnastik og sommerfester, som jeg kendte dem 
ovre fra Lombjerge på Fyn lå stadig i mit sind. Nu begyndte jeg at drøfte 
det,...og der viste sig at være stemning for det, så sidst i april og maj (1930 
red.) begyndte mange af kredsene på sommergymnastikken”.11 

Samme år fik foreningen tilladelse til at afholde sommerfest i Ry-
egårds Dyrehave med over 1.000 gymnaster og 7.000 tilskuere fra 
Roskilde og Holbæk Amts Gymnastikforeninger. Siderne i en naturlig 
gryde i haven gjorde det ud for tilskuerpladser, og gymnasterne viste 
deres kunnen. De vidde rammer i den friske luft gjorde det muligt 
at fremføre gymnastiske skuespil, som skulle betage tilskuerne. Ifølge 
avisreferenten lykkedes det: ”... et imponerende Friluftsskuespil, hvor 
man rigtig bemærkede Rytmen i Holdenes Bevægelser og Mosaikken i de 
forskellige Stillinger...Det var ligesom Gymnasterne var kvikkere – en na-
turlig Følge af Arbejdet i den frie Luft og de Festlige Omgivelser.”12 

Bestyrelsen ønskede at fortsætte med sommergymnastik og som-
merfest, men vurderede, at den bedste løsning var at finde en plads, 
ejet af foreningen, da en sådan havde flere muligheder som samlings-
sted for ungdommen, som arbejdet var rettet imod. 

Derudover var der utilfredshed med de lokaler, som foreningen le-
jede i byen, hvor man var nødt til at acceptere salg af øl og alkohol. 
Det var endnu en reminiscens af opgøret med skytterne, at alkohol og 
baller skulle fylde mindre i ungdomsarbejdet. 

Borrevejle i begyndelsen af 
1930’erne. Til venstre ligger 
vandrehjemmet og til højre  
den åbne spisesal. Roskilde 
Lokalhistoriske Arkiv.
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Langt de fleste fest- og idrætspladser rundt om i landet blev grundlagt 
på privat initiativ og ved hjælp af frivillige kræfter. Det var med til at 
styrke ejerforholdet, at medlemmerne selv havde lagt kræfter i. Det var 
man ganske givet klar over fra bestyrelsens side, og medlemmerne blev 
gang på gang kaldt på arbejde i lejren.17 

Den første sommerfest 

Den 26. juli 1931 blev Borrevejle officielt indviet med deltagelse af 
600 gymnaster. Dagen begyndte med flaghejsning og morgensang, og 
derefter var der gymnastikopvisning, svømning og roning ved Linden-
borg roklub. Midt på dagen blev alle aktiviteter afbrudt af sange og 
taler samt indvielse af foreningens nye fane. Fanen adskilte sig fra skyt-
tebevægelsens faner ved at være uden inskription, da forsvarssagen ikke 
længere var en del af formålet. 

Ved alle fester i Borrevejle var  
der midt på dagen en pause, hvor 
en kendt politiker, højskolemand 
o. lign. talte til forsamlingen. 
Ligesom der ved alle fester også 
var fælles indmarch med den 
”rene”amtsfane i spidsen. Efter 
1945 blev de nordiske flag hejst 
ved opvisningspladsen som 
symbol på det nordiske fællesskab, 
som også prægede Borrevejle. 
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv  
og Lejre Museum.
 

De frivillige kræfter tager fat på arbejdet

Herefter skulle pladsen gøres brugbar, og der skulle opføres bygninger. 
Ved generalforsamlingen havde medlemsforeningerne givet løfte om at 
yde frivilligt arbejde. I løbet af fem søndage mødte 50 karle og piger op 
med skovl og spade, og de nærmeste medlemskredse stillede desuden 
med trillebøre, heste, plove og arbejdsvogne. Arbejdet blev overvåget 
og igangsat af formanden og foregik ifølge flere beretninger med højt 
humør. De første bygninger i Borrevejle var en sovebarak med plads til 
50 personer, et hus til lejrlederen med et stort køkken og en overdæk-
ket, men åben serveringsplads. Ud mod vandet blev opvisningsplad-
sen indrettet med tilskuerpladser op ad skrænten. 17. juli 1931 blev 
pladsen fremvist og præsenteret for pressen, som i positive vendinger 
gengav pladsens muligheder for læserne, her i Dansk Ungdom:

”RAG har ønsket en Festplads, som saa mange Amtsforeninger i vort 
Land har til deres Sommerfester. Men da det kom saa vidt, at Planen 
skulde virkeliggøres, blev den Tanke i Ledernes Sind om et mere virksomt 
Led i Ungdomsarbejdet end en Festplads alene saa stærk, at de greb længere 
ud, og nu staar der en Festplads, en Idræts- og Lejrplads med et nybygget, 
velindrettet Vandrehjem indmeldt i Vandreringen. En blaafarvet Trekant 
med Bogstaverne D.U.H (Dansk Ungdoms Herberg) opsat på Lejrlederens 
Bolig fortæller, at her har Roskilde Amts Gymnastikforening begyndt et nyt 
Led i Ungdomsarbejdet.”16

Frivilligt arbejde i Borrevejle. 
Frivillige arbejder på forbedringer 
af håndboldbanerne. Roskilde 
Lokalhistoriske Arkiv.

Næste opslag: 
Indmarch med den rene fane i 
spidsen. Sommerfest i Borrevejle  
i 1950erne. Foto: Roskilde 
Lokalhistoriske Arkiv.
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Maren og Alfred Dalsgaard var lejrledere i Borrevejle fra 1937-1947, 
og Alfred Dalsgaard begyndte hver dag med at hejse flaget. Det blev 
efterhånden tradition, at lejrskoler og vandrere, som havde overnattet 
i lejren, samledes ved flagstangen ved pejsestuen, som blev bygget i 
1933, og her sang morgensang under hejsningen af flaget. Også som-
merfesterne og børnedagene tog deres begyndelse ved pejsestuen med 
morgensang, under hvis sidste vers flagene gled til tops, og de sluttede 
med aftensang omkring opvisningsplænen, hvor tilskuere og deltagere 
rejste sig under sidste vers, og flagene blev sænket.21 

Børnenes Dag blev indført i 1932, hvor RAG i samarbejde med 
amtets skoler organiserede en idrætsdag hvert andet år for skolebør-
nene i området. Her blev sang det samlende symbol, idet lærer Kofod 
kørte rundt til amtets skoler og indøvede sangene med børnene. 

”Nu nærmer der sig igen en Børnedag, hvor tusinder, hvis alt gaar 
vel, vil samles ved Borrevejle for at glæde sig over den yngste Ungdoms 
Opmarch. Mange vil med Glæde se Hold efter Hold møde frem og yde 
hvad de formaar af Legemsøvelser, men for mange af Tilhørerne vil det som 
sædvanlig være et af Dagens bedste Øjeblikke, naar de mange Hundrede 
Børn samles under Lærer Kofods Taktstok for at synge nogle af vore bedste 
Sange.”22 

Til alle sommerfester og børnedage havde arrangørerne indbudt 
en gæstetaler, som om eftermiddagen samlede alle ved opvisningsplad-
sen. Mange af disse talere henvendte sig til ungdommen, som man 

Opvisning ved børnefesten den 
12. juni 1932. Roskilde 
Lokalhistoriske Arkiv.

 

Ifølge H.P. Nielsen var dagens højdepunkt da også faneindvielsen: ”…
de 600 gymnaster marcherede ind på Festpladsen under den nye Fane, 
der blev båret af Snedker Bernhard Jensen, Skensved. Gymnasterne gjorde 
front mod Tilskuerpladsen, Kredsfanerne foran og Amtsfanen i Midten. 
Der var et Øjebliks stilhed, hvori kun Silkefanernes knitren i Vinden var 
hørlig, så bragede et tusindfoldigt Bifald frem fra de ca. 3.000 Tilsku-
ere. Musikken spillede, og vi sang alle stående ”Hil dig, vor Fane, vor 
Korsbanner hvidt” Under første Vers sænkedes alle Kredsfanerne, medens 
Amtsfanens smukke rene Dug vajede over dem. Under andet Vers sænkedes 
Amtsfanen medens Kredsfanerne løftedes. Et øjeblik af gribende Virkning 
og Bifaldet ville næsten ikke høre op. Amtsforeningens Formand, Mejeri-
ejer Valdemar Hansen, tog Ordet og udtalte om Stedet og Fanen: ”På dette 
sted samledes Gymnaster, Svømmere, Roere, Skolebørn og Vandrere. Her 
hersker et Ungdomsliv, der er præget af den rette Ånd. Her samles vi under 
vor ny rene Fane. Findes der vel smukkere Treklang end Ungdommen, 
Flaget og Fædrelandet…” 18

Taler og festspil

Med ovenstående beskrivelse får man et indtryk af stemningen, da 
Borrevejle blev indviet. I Borrevejle skabte man et nyt fællesskab – 
et fællesskab, for både krop og sjæl. Som de øvrige nye idrætspladser 
rundt om i landet var også den barn af den folkelige, grundtvigian-
ske gymnastikbevægelse og blev som sådan udstyret med talerstol og 
faneplads. Det var her, man skabte og gav udtryk for sin kollektive 
identitet.19 

Det var gymnastikken og de øvrige idrætsaktiviteter, som senere 
kom til, der fyldte mest. På gymnastikpladsen ved vandet kunne der 
være tre hold inde ad gangen. I begyndelsen var der ingen musik-
ledsagelse, men fra 1940’erne kom der et fem mands orkester til. 
Hvordan de enkelte hold har vidst, hvem der skulle følge musikken, 
står hen i det uvisse, men ifølge tidligere formand for RAG, Benthe 
Holm Hansen, var det heller ikke nemt og gav ofte gymnasterne pro-
blemer.20 De fleste deltagere og tilhørere kom for enten selv at deltage 
i opvisningerne eller at overvære disse, men det, der ofte gjorde det 
største indtryk, var talerne og de stemningsfulde afslutninger. 
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opfordrede til at fastholde de rette værdier. Her var gymnastikken et 
af midlerne. Ved sommerfesten i 1935: ”... holdt Højskoleforstander Fr. 
Nørgaard, Antvorskov en stærk tale til Ungdommen: ”De unge skulde søge 
at faa Kærlighed til deres Arbejde – tage det som et Kald, ligesaa med 
Gymnastikken, da vil den ikke alene ranke deres Legeme, men ogsaa være 
med til at danne deres Karakter og hele Liv.”23

Det opdragende element blev yderligere understreget af Valdemar 
Hansen ved Amtsopvisningen den 14. marts 1937, hvor han udtalte 
”Det arbejde vi gør her i Foreningen er et Ungdomsarbejde, der har til 
maal at opdrage og dygtiggøre hele den danske Ungdom”, og søndag den 
7. juni 1953 var det amtsskolekonsulent Møller Pedersen, Holbæk, 
som holdt festtalen ved Børnedagen. I talen lagde han vægt på idræt-
tens opdragende værdi: ”... Den, der er nummer eet paa Idrætspladsen 
maa ogsaa være det i Arbejdet...”24

For Karl Frandsen, som deltog i børnedage og sommerfester, var 
det en stor oplevelse at komme til Borrevejle.

”...vi kørte til Borrevejle i hestevogn og havde vores madpakker med. 
Her spillede vi forskellige boldspil, dyrkede gymnastik og talte med de 
andre, som deltog. Det var en stor oplevelse at se en indenrigsminister 
(Jørgen Jørgensen) og høre ham tale. Vi havde jo ikke fjernsyn og radio 
dengang...” 25

Det, der for mange nok gjorde størst indtryk, var de festspil og isce-
nesatte opvisninger, som afsluttede sommerfesterne. I 1936 beskriver 
Asger Juul, hvordan Allerslev Gymnastikforening levendegjorde sagnet 
om Kong Skjold: ”…Medens Vikingeskibet med Kong Skjold ombord, og 
prydet med Skjolde og grønt og Guld, for fulde Sejl stille gled ind mellem 
Broerne, sang den gamle Gubbe Nornegæst: I gamle Dage der var engang; 
og medens de store gik ud og tog den lille op og bar ham ind paa det store 
Gulv, tog en Mængde Skjalde, Krigere og Svende med Fakler Opstilling 
rundt omkring, og Krigerne slog paa deres Skjolde af Glæde over igen at 
have faaet en Konge. Det hele virkede saa betagende smukt og naturligt, at 
alle maatte rives med, og Bifaldet bragede i den blikstille Aften…”26 Også 
for Karl Frandsen var optrinnet med Kong Skjold en stor oplevelse. I 
årene omkring 2. Verdenskrig kom det nordiske fællesskab til at præge 
festerne i Borrevejle. Både ved opvisninger, indmarch og i festtalerne 
var der fokus på dette sammenhold. 

Modsatte side:
Midt på dagen var der en pause, 
hvor børnekoret under lærer 
Kofods ledelse fremførte de 
indøvede sange. Roskilde Lokal- 
historiske Arkiv.

_....,. 
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På trods af besættelsen lykkedes det arrangørerne at gennemføre bør-
nedage og sommerfester. Ved børnedagen i 1943 var dagens højde-
punkt da ”…alle aktive Børn (over 2000) marcherede med alle Faner i 
Spidsen ind paa Gulvet, alle med Bøgegrene i Hænderne. Det var et utro-
ligt festligt Syn pludselig at se Skoven rykke ind, naar de sænkede Grenene, 
saa man de mange glade Børn – og igen en bølgende skøn Bøgeskov; det 
satte Feststemning baade på Gulv og Skrænt. Alle Fanerne stod foran. Nu 
kom midt igennem ”Bøgeskoven” det danske Flag, baaret af en rank, dansk 
Pige i Nationaldragt. Ind fra venstre kom en svensk Pige med sit Flag og 
den svenske Nationalmelodi blev spillet. Derefter fra højre en norsk Pige, 
en finsk og en islandsk, alle i deres Hjemlands Dragt og alles Nationalme-
lodi blev spillet. De bar alle 5 deres Flag ærbødigt og smukt, saa det rørte 
os alle dybt.”27

Ved børnedagen i 1945 hejste man for første gang de fem nordiske 
flag vest for gymnastikgulvet, og denne tradition bibeholdte man frem 
til de sidste Borrevejledage i 2006.

Sommerfesterne og børnedagene blev i mange år et stadig større 
tilløbsstykke med flere tilskuere og aktive deltagere, men i 1973 be-
sluttede bestyrelsen at lægge børnedagen sammen med sommerfesten 
under navnet Borrevejledage og udvide festen til tre dage over en week-

Afslutningsceremoni, hvor 
børnene står med løftede 
bøgegrene. Lejre Museum.

end begyndende fredag aften. Årsagen var dels, at tilslutningen til bør-
nedagen var faldende, dels ønsket om, at Borrevejledagene skulle være 
en begivenhed for hele familien. Ordningen medførte naturligvis, at 
antallet af overnatninger steg, og at lejrens sovepladser ikke var nok. 
Derfor blev der indrettet et område til camping. 

Nye idrætsgrene kommer til

Sommerfesterne udviklede sig i de kommende år. Selvom der var stor 
diskussion i bestyrelsen, så kom håndbold på programmet i 1932, og 
fra 1945 kunne man dyrke fri idræt (atletik) i Borrevejle. Problemet 
med især boldspillene var, at der kun kunne være et vist antal spillere 
på banen. Man frygtede, at kun de bedste ville få plads på holdene, og 
at der ikke var plads til alle. En af fordelene ved gymnastik var, at alle 
kunne deltage – ”Kunne man ikke springe over plinten, kunne man altid 
sidde og holde fast på den.”28 Der var dog stor forståelse for, at boldspil 
tiltalte børn og unge, og man valgte at tage det med på programmet, så 
længe gymnastikken var nummer et, og de øvrige idrætsgrene overtog 
værdierne fra gymnastikken. Valdemar Hansen udtalte ved formands- 
og delingsførermøde ønske om: ”...at vort arbejde vedblivende måtte 
være en Helhed trods de mange forskellige Idrætter, vi nu har taget med i 
vort Foreningsarbejde, at Gymnastikkens Aand og Tone maatte være den 
raadende paa Idrætspladserne.”29

Håndbold var et af de første 
boldspil, som blev indført  
i Borrevejle. Roskilde Lokal- 
historiske Arkiv. 
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Det betød også, at festpladsen måtte indrettes efter disse idrætsgrene. 
Efter 2. Verdenskrig udvidede man derfor arealet med 4 tdr. jord syd for 
pladsen og etablerede løbebane, springgrav og fire boldbaner.30 Det var 
også nødvendigt ifølge Kaj Dalsgaard, som har berettet, hvordan hans 
søster var ved at komme galt af sted, da spydkasterne øvede sig foran 
lejrlederens hus på håndboldbanen. Alf Dalsgaard, som var lejrleder og 
delingsfører i fri idræt, havde ikke opdaget, at hans datter var fulgt med 
ud på håndboldbanen for at overvære spydkasternes træning.31

I 1960’erne og 1970’erne kom fodbold, basketball, petanque og 
volleyball på programmet, og deltagerantallet og tilskuertallet steg. 
Bestyrelsen for RAG måtte gang på gang ændre programmets sam-
mensætning, så der blev plads til alle aktiviteter, deltagere og tilskuere. 
Borrevejledagene mindede efterhånden om landsstævnerne både med 
hensyn til antal deltagere og tilskuere, ligesom der også kom aktive 
hold uden for amtsforeningens grænser. Det øgede presset på centeret, 
som med tiden blev udvidet med flere overnatningspladser, bedre spi-
se-, opholds- og køkkenfaciliteter. I 1980’erne besluttede bestyrelsen 
at arbejde for at etablere en sportshal i Borrevejle. Selvom der var stor 
modstand mod dette byggeri, så lykkedes det at få et tilsagn fra Ho-
vedstadsrådet om 10 mio. kr. til byggeriet. Langt de fleste var glade for 
hallen, men den blev, af forskellige årsager baseret på kommunernes 
tilskudsregler, ikke brugt af medlemsforeningerne. Det lykkedes dog 
at indfri lånene på rimelige betingelser.32 
Det, der i starten adskilte Borrevejle fra andre festpladser i landet, var, 
at der blev indrettet et vandrerhjem til brug for vandrere, skoler og 
egne medlemmer. Dermed skulle Borrevejle ikke kun bruges en gang 
om året ved de store begivenheder i amtsforeningen, men også til mø-
devirksomhed, foredrag og andre sportsstævner. 

Borrevejle som vandrerhjem

Borrevejle skulle ikke kun benyttes til foreningens sommerfester. 
Medlemmerne kunne frit benytte lejren, alle andre skulle betale 10 
øre for adgang og vandrere 50 øre for en overnatning. Ordensregle-
mentet blev håndhævet af den ansatte lejrleder, og kl. 23 skulle der 
være ro i lejren.

Efter 1. Verdenskrig blev ottetimers arbejdsugen gennemført både for 
offentligt ansatte og for de fleste arbejdere, og i løbet af 1920’erne fik 
mange en uges ferie, som i 1937 blev udvidet til to uger. Den øgede fri-
tid blev af mange brugt til at komme ud i naturen. Som noget nyt kom 
vandrebevægelsen til landet, og i 1930 stiftedes Dansk Vandrelaug. 
Valdemar Hansen havde stiftet bekendtskab med vandrebevægelsen 
på en ferie i Tyskland, og i Borrevejle fik den danske ungdom den 
samme mulighed for at komme ud i naturen. Der blev derfor bygget 
et vandrerhjem med plads til 50 personer. De unge ankom fra Køben-
havn om lørdagen og lavede selv mad i lejren. Senere blev der bygget 
en pejsestue, hvor de i tørvejr kunne nyde samværet. Det første år van-
drerhjemmet var åbent, var der 300 overnatninger fortrinsvis unge fra 
København, men senere besøgtes lejren også af tyske, svenske, norske 
og engelske vandrere. Antallet af overnatninger faldt lidt under besæt-

Unge vandrere mødes i Borrevejle, 
Roskilde Lokal-historiske Arkiv.
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tede at forsøge sig med lørdagsaftener i lejren, hvor de enkelte kredse 
kunne komme og sætte deres præg på aftenen og lejren og dermed 
tage ejerskab på den igen.34 

I midten af 1950’erne foreslog Richard Nielsen (lejrleder) at lukke 
Borrevejle som vandrerhjem, da vandrerne kun tegnede sig for en 
syvendedel af overnatningerne og dertil skabte en del problemer. Løs-
ningen blev, at åbningstiden for vandrerne blev indskrænket til kun 
at gælde sommerperioden, og vandrerhjemmet blev udbygget med en 
ny sovesalsbygning med bad og toilet.35 Enkeltvandrerne blev i løbet 
af 1950’erne afløst af familier på vandring. Men selv om vandrer-
hjemmet blev renoveret og fornyet, så faldt antallet af vandrere. Det 
hænger med stor sandsynlighed sammen med 1960’ernes økonomi-
ske velstand, hvor stadig flere kunne realisere drømmen om eget hus 
i fri luft, ligesom den økonomiske situation betød, at rejsemønsteret 
ændrede sig. Derfor lukkede man Borrevejle som vandrerhjem i 1970. 

 
Lejrskoler

Da Borrevejle blev indviet, var det også håbet, at københavnske skoler 
kunne bruge lejren som feriekoloni for at give de københavnske sko-
leelever mulighed for at komme ud i naturen. Det lykkedes imidlertid 

Rudme Friskole v. Øm Jættestue.  
I midten ses Valdemar Hansen,  
som ofte fulgte de besøgende 
skoleelever rundt til egnens for- 
tidsminder. Her er det dog blevet 
tid til de medbragte madpakker. 
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

telsen, men steg igen efter krigen. Det viste sig hurtigt, at kapaciteten 
i form af køjepladser ikke var nok, og vandrerhjemmet blev udvidet 
med en ny fløj i 1936. Indtil 1937 havde lejrlederen kun boet i centeret 
om sommeren, men med lejrens fremgang var det nødvendigt, at lede-
ren boede på pladsen hele året. Så i 1936 opførtes en ny lejrlederbolig 
til lejrlederen og dennes familie. 

Bestyrelsen havde besluttet at invitere vandrerne til Borrevejle, da 
vandrebevægelsens formål om at bringe ungdommen sundhed både 
til krop og sjæl hørte meget godt sammen med RAGs formål og den 
grundtvigianske gymnastikbevægelse, hvor fokus var på en sund sjæl i 
et sundt legeme. Vandrerne drog gennem landskabet og fik her øjnene 
op for naturens skønhed og kammeratskabets værdier.33 Man havde 
mange gode oplevelser med vandrer, hvor medlemmer af RAG og van-
drere mødtes i Borrevejle om sang, spil og gode historier ved bålet eller 
ilden i pejsestuen.

Efter krigen opstod der problemer med vandrerne, som ikke 
fulgte lejrens regler, og det blev ved flere bestyrelsesmøder diskuteret, 
hvad man skulle gøre. Ifølge Maren og Alfred Dalsgaard blev for-
eningens egne medlemmer, som før havde følt sig som medejere af 
stedet, trængt i baggrunden af mindre pæne vandrere. Man beslut-

Fra begyndelsen blev der indrettet 
et vandrerhjem i Borrevejle, som 
kunne benyttes af medlemmerne, 
lejrskoler og unge på vandre-  
eller cykeltur. Det første vandrer- 
hjem var indrettet med køjer og 
kunne huse 50 personer. Under 
opholdet sørgede man selv for 
madlavning, rengøring og opvask. 
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.
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et hold i en idrætsforening, men deltager af den grund ikke nødven-
digvis i det øvrige foreningsarbejde. 

I 1992 blev Roskilde Amts Gymnastikforening og Roskilde Amts 
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening sammenlagt til DGI Roskilde 
Amt, og Borrevejle gled naturligt ind i den nye forening. Men i 2002 
besluttede man at omdanne Borrevejlecenteret til en selvejende institu-
tion, og dermed ophørte tilhørsforholdet til DGI Roskilde Amt. 

Det betød, at centeret fik selvstændig økonomi og en ny politisk 
ledelse. En gennemgang af centeret viste, at der var et voksende antal 
eksterne kunder såsom virksomheder, institutioner og private, hvori-
mod DGI brugte det mindre. Dertil kom, at centeret var opbygget 
med mange mindre bygninger, som krævede betydelige udgifter til re-
novering, ligesom centeret skulle videreudvikles, så det kunne leve op 
til krav fra eksterne brugere.36 På trods af, at Borrevejledagene til det 
sidste samlede mange deltagere og tilskuere, så var det for DGI ikke 
muligt at skabe det økonomiske fundament for fortsættelsen af Borre-
vejle. Efter beslutningen om at lukke Borrevejle var der tanker fremme 
om i samarbejde med Lejre Kommune og Friluftsrådet at omdanne 
Borrevejle til et wellnesscenter med ferieboliger som det økonomiske 
fundament. Disse planer blev imidlertid ikke til noget, og Borrevejle 
blev sat salg.37 Efter færdiggørelse af denne artikel kom nyheden om, 
at efterskolen Øresund havde købt Borrevejle. Ifølge forstander Kim 
Nissen, så planlægger man at flytte ind i sommeren 2012. I Borrevejle 
er der rum til at videreudvikle skolens visioner om linjer inden for 
friluftsliv, idræt og krop og sjæl.38 Et nyt kapitel i Borrevejles historie 
kan starte.

ikke. Men efter 2. Verdenskrig blev det mere almindeligt at sende sko-
leklasser på lejrskole, og disse grupper kom i de følgende år til at fylde 
lejren op. Denne ændring skete samtidig med, at antallet af vandrere 
faldt. Det kom dog til at betyde, at hvor vandrerne selv havde stået for 
forplejning, så skulle lejrskolerne have fuld forplejning. Mange skoler 
benyttede også Borrevejle som udflugtsmål om sommeren, hvor der 
blev spillet boldspil, badet og leget. Indtil sin død var Valdemar Han-
sen ofte med skolerne rundt i egnen som en ivrig fortæller. 

Borrevejles udvikling

Når man læser og hører beskrivelser om livet i og omkring fest- og 
idrætspladserne fornemmer man, hvor stor og afgørende betydning 
for folks liv disse pladser har haft. De, der kom til Borrevejle, ople-
vede en fornemmelse af at være med i en større sammenhæng og et 
organiseret fællesskab. Det, der karakteriserede den moderne gymna-
stik- og idrætsbevægelse, var netop, at den adskilte sig fra dagligdagen, 
idet både publikum og deltagere trådte ud af deres bestemte positioner 
i samfundet. Når de trådte ind på gymnastikgulvet eller håndbold-
banen, var alle i princippet lige. Borrevejle var desuden barn af det 
folkelige gymnastik- og idrætsbevægelse, hvor det legemlige og den 
åndelige opdragelse i form af taler, faner og sange havde lige stor betyd-
ning. Dertil kom, at Borrevejle havde en vigtig placering i brugernes 
selvopfattelse, idet man selv var med til at etablere og videreudvikle 
Borrevejle. 

Der var tidligere ikke mange fritids- og idrætstilbud i de omkring-
liggende landsbyer, så i de lange sommerdage gav Borrevejle egnens og 
amtets unge mulighed for at komme lidt ud – at få luft under vingerne 
uden for gårdens eller karlekammerets fire vægge. Her kunne man 
indgå i et socialt fællesskab med andre unge, udvikle kammeratskaber 
og måske endog finde sig en kæreste. 

Efterhånden kom der flere idrætsgrene til, og folk begyndte at 
dyrke motion uden for idrætsklubberne med øget fokusering på de 
individuelle præstationer. For udviklingen har det ligeledes haft stor 
betydning, at danskerne i dag indgår i andre sociale fællesskaber, som 
idrætsklubben ikke nødvendigvis er en del af. Mange er i dag tilmeldt 
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Nord for landsbyen Gl. Lejre ligger i dag gården Fredshøj med tilhø-
rende marker. Dette landskab blev i høj grad formet under den sidste 
istid og er i dag præget af å- og smeltevandsdale mod øst og syd, mens 
der mod vest ligger et dødisområde. Netop dette areal ved Fredshøj 
valgte den nu afdøde amatørarkæolog Kurt Holm omkring år 2000 at 
afsøge med sin metaldetektor, og det var ikke ubetydelige signaler, der 
kom til udslag under detektoren. Blandt de opsamlede genstande var 
en række fornemme smykker og beslag, der uden tvivl kunne dateres 
til den tidlige del af yngre germansk jernalder, ca. 520-600 e. Kr. Gen-
standene gav anledning til, at Roskilde Museum et par år senere kunne 
foretage en række større undersøgelser af, hvad der skulle vise sig at 
være en særdeles interessant og rig bopladslokalitet. 

Fredshøj

Lokaliteten Fredshøj er beliggende ca. 500 m nord for Lejrehallen - 
den velkendte hovedbygning, der blev udgravet i 1986 som en del af 
stormandsbopladsen Mysselhøjgård i Gl. Lejre.1 Siden er flere markan-
te halbygninger på mellem 50 og 60 m i længden blevet udgravet ved 
Mysselhøjgård, senest i år 2009. Landskabsformerne for både Fredshøj 
og Mysselhøjgård er ret ens, da begge lokaliteter ligger på markante 
landtunger, der strækker sig ud i ådalen. Mod nord, syd og øst danner 
skråninger naturlige afgrænsninger, og kun mod vest forløber terrænet 
jævnt. 

Udgravningerne ved Fredshøj gav betydelige resultater. Der fandtes 
blandt andet flere bygningskonstruktioner, over 100 m2 affaldslag samt 
en dynge af ildskørnede sten, en såkaldt hørg. 

Af husene skal kun den mest markante bygning, Hus II, fremhæ-
ves. Denne 300 m2 store bygning har været mindst 45 m lang og 7 
m bred og har haft fem sæt kraftige tagbærende stolper, der har båret 
taget. Huset har desuden haft kraftige hjørnestolper og tre indgangs-

Detektorfundne amuletter 
fra Fredshøj i Gl. Lejre
af Julie Nielsen og Maria Panum Baastrup 

Modsatte side: 
Ortofoto over Gl. Lejre.
Udgravningsområderne ved 
Fredshøj og Mysselhøjgård  
er markeret. Illustration:  
Roskilde Museum.

   Fredshøj

    Mysselhøjgård
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partier og var placeret på et forholdsvist fladt plateau, men på kanten 
af den stejle sydskråning og med et endnu kraftigere fald mod øst. 
Bygningen har altså været af en anselig dimension og er tillige blevet 
placeret således, at den må have haft en markant fremtoning i det ku-
perede landskab.2

30 m sydvest for storhuset, Hus II, fandtes nær foden af det stærkt 
skrånende terræn en markant dynge af ildskørnede sten. Stendyngen 
havde en diameter på godt 20 m og var højest midtpå med 75 cm. Den 
var delt op i en central del nærmest udelukkende bestående af ildpåvir-
kede sten på ca. 10-30 cm i tværmål og en omkringliggende bræmme 
af mindre ildpåvirkede sten på ca. 5-10 cm i tværmål og trækul. Op-
bygningen af stendyngen udelukker tilfældig udkastning af affald, men 
vidner snarere om en bevidst opbygning af ildskørnede sten i en form 
for konstruktion. Opvarmningen af stenene må dog have fundet sted 
et stykke borte, idet dyngen ikke indeholdt ret meget trækul, og de un-
derliggende jordlag ikke var ildpåvirkede. Ligeledes var sodsværtnin-
gen af de brændte sten uanselig. I selve stendyngen blev der kun gjort 
fund af meget få genstande i form af lidt dyreknogler samt en smule 
keramik, hvorfor materialet må formodes at være tilfældigt indblandet 
under selve opbygningsfasen.3 

Umiddelbart øst for stendyngen og syd for Hus II fandtes på et 
300 m2 stort område et op til 20 cm tykt mørkt affaldslag, også kaldet 
kulturlag, hvoraf ca. en tredjedel blev udgravet. Kulturlaget må anslås 
i alt at dække et område på omkring 600 m2, men koncentrationen af 
fund synes størst syd for Hus II. Kulturlaget blev udgravet i kvadrat-
meterfelter, og for at få det fulde udbytte af undersøgelsen blev jorden 
fra hvert kvadratmeterfelt enten vand- eller tørsoldet. 

Fra kulturlaget fremkom utallige dyreknogler i sjælden stor mæng-
de. Takket være den grundige soldning kunne også helt små knogler, 
som fiskeknogler, udskilles. Grundet deres ringe størrelse kunne de el-
lers let være blevet overset i anden sammenhæng. 

Forholdsvist almindelige fragmenter af genstande som tenvægte, 
vævevægte, knive og nøgler blev også fundet i kulturlaget, og desuden 
fandtes produktionsaffald fra støbevirksomhed i form af slagge, dig-
ler og avlssten eller essefragmenter. En række usædvanlige fund, der 
ikke kan betegnes som almindeligt affald, dukkede imidlertid også 

Den op til 20 m i diameter store 
stendynge. Dyngen er opbygget  
af hånd- til hovedstore marksten, 
og det er tydeligt, at man i 
indsamlingsfasen har forsøgt at 
undgå flint- og kalksten. I dyngen 
er ikke indlejret hverken lag eller 
fund, der kan oplyse om den 
proces, der har ført til dannelsen 
af dyngen eller give information 
om, hvilken funktion den har 
haft. Foto: Roskilde Museum. 

Udgravningsplan over udgrav-
ningen ved Fredshøj med de 
væsentligste elementer fremhævet. 
Illustration: Roskilde Museum. 

Hus II. Den største af bygnin-
gerne på Fredshøj med bevarede 
væg- og indgangsstolper. Den 
dårlige bevaringstilstand i husets 
vestlige del skyldes nedpløjning. 
Illustration: Roskilde Museum.
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Små brudstykker af rødt glas 
samt guldblik fra kulturlaget. 
Glasset stammer fra itubrudte 
pragtgenstande og har fungeret 
som indlægninger i smykker eller 
er kasseret under fremstillingen 
af sådanne. Spidsen af en knappe-
nål ses til venstre i billedet. 
Foto: Roskilde Museum. 

Guldtråde og guldblik fra kultur- 
laget. Til højre ses spidsen af en 
knappenål, hvorved guldets mini- 
male størrelse kommer til udtryk. 
Foto: Roskilde Museum. 

op fra kulturlaget – heraf kan nævnes keramik med indstemplede og 
indridsede mønstre i form af for eksempel trekløver, trekanter, cirkler, 
firkanter, ”s”-formede figurer eller romber. Det er stadig uvist, om ke-
ramikken er importeret, eller om der er tale om hjemlig produktion. 
Derimod fandtes syv stykker drejet, hårdtbrændt keramik, der efter al 
sandsynlighed er rester af lerkar, der er fremstillet i og importeret fra 
det frankiske område.4

Andre fragmenter af luksusprægede genstande fremkom også i kul-
turlaget i form af små brudstykker af rødt glas, der har fungeret som 
indlægninger i pragtsmykker og -genstande. Det samme gælder for 
småstykker af guldtråde og tyndt guldblik. Også dele af drikkeglas, 
glasperler og forgyldte beslag vidner ligeledes om det høje rigdomsni-
veau på Fredshøjlokaliteten.

Fire stykker keramikskår med 
særegne indstemplede dekora-
tioner fundet i kulturlaget.  
Foto: Roskilde Museum. 
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eller lokalitets baggrund. De kan imidlertid i særdeleshed anvendes 
som indikator og som sammenligningsobjekt med genstande fundet 
”in situ” under selve den arkæologiske undersøgelse. 

På selve udgravningsfeltet kan metaldetektoren også vise sig at være 
behjælpelig, da man med den kan afsøge, om der forefindes metal i 
de anlæg, der skal undersøges. Herved vil arkæologerne allerede inden 
selve udgravningen være klar over, hvor eventuelle metalgenstande be-
finder sig. Forsigtigheden under selve blotlæggelsen af genstanden kan 
derved øges, og sandsynligheden for, at den vil komme op i bedre eller 
hel tilstand, er i højere grad forstærket, end hvis arkæologen ikke var 
bekendt med metalgenstandens eksistens i anlægget.

På landsplan findes i dag mange personer, der i deres fritid inte-
resserer sig for arbejdet med metaldetektor. De fleste af disse er i nær 
kontakt med det lokale kulturhistoriske museum, og i samarbejde med 
dette udvælges de områder, der kunne være interessant at få undersøgt. 
Skulle der fremkomme genstande, kan disse til stor hjælp indmåles 
med en håndholdt GPS, der med en usikkerhed på almindeligvis 5-10 
meter er en brugbar indikator for genstandens fundsted. På denne 
måde vil det altid kunne lade sig gøre for museet at genfinde det præ-
cise område, hvorfra genstanden fremkom, hvis muligheden for en 
eventuel senere udgravning skulle opstå.  

Området ved Gl. Lejre er kendt for de mange metalfund. Alle-
rede fra 1800-årene har man efterretninger om oldsager herfra. Både 
den såkaldte Lejreskat5 og en opsamlet sølvbarre er blandt de mange 
håndgribelige levninger fra mennesker, der engang havde deres daglige 
gang her i yngre germansk jernalder (ca. 520-750 e. Kr.) og i vikinge-
tiden (ca. 750-1050 e. Kr.). Inden for de sidste årtier er det takket være 
detektorfolk gået hurtigt, og antallet af metalfund fra Gl. Lejre tælles 
nu i hundredvis. Selv ved en plads som Fredshøj, der blev erkendt 
ved hjælp af detektor og stort set er færdigundersøgt rent arkæologisk, 
kan det overraske, at der til stadighed dukker genstande op af mulden 
fundet af ivrige amatørarkæologer med deres metaldetektor. I løbet 
af de seneste par år er der blevet indleveret adskillige genstande her-
fra, heriblandt flere fibler og smykkegenstande. I særdeleshed fangede 
én særegen smykketype forfatternes interesse og dannede grundlag for 
denne artikel. Under udgravningerne på Fredshøj var der nemlig også 

Udgangspunktet for udgravningerne ved Fredshøj var en håndfuld gen-
stande fra yngre germansk jernalder, der var blevet opsamlet på marken. 
Ingen af de senere gjorte fund gav anledning til en omdatering af plad-
sen, der derfor med rette kunne tidsfæstes til omkring 520-600 e. Kr.

Udgravningerne på Fredshøj synes i høj grad at kunne doku-
mentere pladsen som værende det foreløbigt ældste stormandssæde i 
området, og lokaliteten skiller sig da også ud fra andre bopladser fra 
denne tidsperiode såvel i huskonstruktioner som i genstandsmateriale. 
Fredshøjlokaliteten kan derfor med rette betragtes som forløber for 
den yngre, imponerende vikingetidsbebyggelse ved Mysselhøjgård, 
der som tidligere nævnt er beliggende kun 500 m syd for Fredshøj og 
umiddelbart vest for den nuværende Gl. Lejre landsby. 

Metaldetektoren og folkene bag

Metaldetektoren er med tiden blevet et vigtigt arkæologisk redskab 
i eftersøgningen af især bopladser fra jern- og middelalder. Ligesom 
Fredshøj er mange andre oldtidslokaliteter fundet ved hjælp af ihær-
dige amatørarkæologers detektorarbejde. Under selve de arkæologiske 
udgravninger er der stadig brug for de frivilliges uundværlige arbejde, 
der i dag anvendes hyppigt af museerne. Allerede under muldafrøm-
ningen af det forestående udgravningsfelt anvendes metaldetektoren 
til afsøgning af pløjelagsmulden, efterhånden som gravemaskinen af-
rømmer jorden i 10-15 cm tykke lag. Det gør det muligt at optage og 
indmåle eventuelle fund nøjagtigt, uden at de ender i de omkringlig-
gende jordbunker. 

Da den arkæologiske profession i større grad er koncentreret om-
kring udgravning og registrering af anlægsstrukturer og -konstruktio-
ner i undergrunden, er der sjældent under arkæologiske undersøgelser 
afsat tid til eftersøgning af metalgenstande i de store pløjelagsjord-
bunker, der opstår ved siden af et udgravningsfelt. Herfra kan der 
fremkomme genstande, der kan være af stor betydning og fungere 
som ”ledetråd” for forståelsen af lokaliteten. Derfor er de frivilliges 
detektorafsøgning af disse jordbunker af særlig vigtighed. Løsfund fra 
pløjelag og bunker er dog stadig fundet uden for kontekst, hvorfor de 
derfor ikke alene kan bruges som base for tolkning af en bebyggelses 
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Hvor og hvornår blev de fremstillet?

Taskeformede hængesmykker og patricer, det vil sige forme, til frem-
stilling af dem kendes i flere eksemplarer fra Danmark og Skåne, men 
hvor gamle er de?

Både deres udformninger og dateringer varierer, og der ses både 
eksemplarer af guld, sølv og bronze. 

Smykketypen kan være svær at datere nærmere, da langt de fleste 
er løsfund. Alligevel tillader flere af stykkernes karakteristiske udform-
ning, at man kan komme deres fremstillingstidspunkt lidt nærmere. 
Således tyder de enkle smykker af bronze, der kan være ornamenteret 
med eksempelvis indstemplinger, på, at de formentlig er fremstillet fra 
midten af 500-årene, eller eventuelt lidt tidligere, til begyndelsen af 
vikingetiden. Fra denne periode kender man for eksempel til lignende 
stempeltyper på andre smykker.7 Denne meget brede datering gør sig 
også gældende for de to førstnævnte stykker fra Fredshøj. 

Det tredje hængesmykke fra Fredshøj er derimod dekoreret med 
et motiv i såkaldt stil B og derved lidt lettere at datere. Arkæologisk 
set kan oldtidens forskellige stilarter nemlig være meget nyttige i da-
teringsmæssig sammenhæng, da man med nogenlunde sikkerhed ved, 
hvornår de forskellige stile var moderne og havde deres blomstrings-
tidspunkter. Stil B var populær i yngre germansk jernalder, i slutningen 
af 500-årene og begyndelsen af 600-årene8, og dermed er dette smykke 
formentlig også tildannet i dette tidsrum. 

Dateringerne af de tre smykker stemmer nøje overens med de 
øvrige metalfund fra Fredshøj, der især stammer fra yngre germansk 
jernalder, samt med enkelte eksempler fra den efterfølgende vikinge-
tid. Indtil videre er der ikke fundet lignende type af smykker på den 
efterfølgende bopladslokalitet ved Mysselhøjgård. 

Fra lokaliteterne Gudme III på Fyn og Neble på Sjælland er der 
fundet to patricer til produktion af taskeformede hængesmykker, der 
stilistisk dateres til yngre germansk jernalder.9 Der er således gode be-
læg for, at i hvert fald en del af smykkerne blev produceret under hjem-
lige himmelstrøg. 

fremkommet to lignende egenartede smykker, de såkaldte ”taskefor-
mede hængesmykker”. Inden for den danske forskning har disse sær-
prægede smykker ikke fået så meget opmærksomhed. Det skyldes dels, 
at der hidtil ikke er fundet så mange af dem, dels at deres funktion har 
været omgivet af megen usikkerhed – blev de brugt til religiøse formål, 
eller er der her blot tale om dekorative smykker?    

Hængesmykkerne fra Fredshøj

Fra Fredshøj er der i alt fundet tre taskeformede hængesmykker. Denne 
genstandstype kendetegner sig ved at bestå af en lille ”kasse” af metal, 
der er påsat enten to enkelte øskener eller en større rørformet øsken, 
langs den ene kant, så man har kunnet fastgøre dem til kæder eller 
lignende.

Det første smykke fra Fredshøj, inventarnummer MAn1x1, er af 
bronze. Det måler 14x17x5 mm inkl. øskener, og det er udformet som 
en flad kasse, hvor den ene af de store sider mangler - her har oprin-
deligt siddet et dekorationsfelt, måske med smukke indlægninger, der 
nu er borte. Den smalle kant langs stykket er dekoreret med parallelt 
løbende furer, og i hver side af den ene langside er placeret en øsken 
med cirkulær gennemboring til ophængning. Mellem disse to øskener 
mangler den smalle side helt og afslører et hulrum.

Det andet smykke, inventarnummer LLn1x1, er ligeledes af bron-
ze. Det måler 13x14x3,5 mm inkl. øsken og er belagt med hvidmetal 
på den ene side. Smykket er også opbygget som en hul, let rektangulær 
kasse af bronzeblik. På dette eksemplar er øskenen dog rørformet og 
løber langs den ene langside. Overfladen er temmelig slidt efter ophol-
det i jorden. 

Det tredje smykke inventarnummer opx257, måler 11,5x17x4 
mm. Også dette smykke er opbygget som en kasse, og der ses rester af 
to fragmenterede øskener i hver ende af den ene langside. Mellem disse 
øskener mangler siden, og man kan se, at også dette smykke er hult.6 
Dette hængesmykke er noget mere prangende i sin udformning, idet 
det består af bronze belagt med forgyldt sølv og indlagt sort materiale 
(formentlig metalsulfider). På den ene side er fladen udfyldt af et dra-
gelignende dyremotiv. 

1 
Inventarnummer Man1x1 fra 
Fredshøj. Dette smykke mangler 
et oprindeligt dekorationsfelt. 
Denne mangel afslører, at stykket 
er hult. Foto: Cille Krause.

 
2
Inventarnummer LLn1x1 fra 
Fredshøj. Dette smykke har, i 
modsætning til de øvrige fra 
Fredshøj, en rørformet øsken,  
der løber langs den ene langside. 
Foto: Cille Krause.
 

3
Inventarnummer opx257 fra 
Fredshøj. Dette smykke er rigt 
dekoreret med en dyrefigur i så- 
kaldt stil B. En manglende lang- 
side afslører, at også dette stykke 
er hult. Foto: M. Baastrup.
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drejningspunkter for en magtelite. Denne type pladser er ofte afsøgt 
intensivt med metaldetektorer. Ud over de bopladsfundne hænge-
smykker forekommer der også løsfundne eksemplarer fra lokaliteter af 
endnu ukendt karakter. Indtil videre er hængesmykkerne ikke fundet 
i grave. 

Hvad blev de brugt til?

De taskeformede hængesmykkers funktion er omdiskuteret. Nogle af 
smykkerne er hule, og derfor mener flere, at de kunne anvendes som 
beholdere til små amuletter, som man kunne bære i en kæde16 eller til 
parfumer.17 På denne måde kunne man altid have små lykkebringende 
eller velduftende sager tæt på sig. 

Andre igen er slet ikke enige i betegnelsen ”taskeformede” hænge-
smykker. De mener, at ”bogformede” hængesmykker vil være en bedre 
betegnelse.

Med udgangspunkt i et hængesmykke af guld fra Hög Edsten, Sve-
rige, mener M. Corsten (1991) for eksempel, at udformningen skal 
ses som mulig imitation af en miniaturebog, der ved hjælp af et øsken 
langs ”bogryggen” kan fastgøres til en kæde. Siderne i bogen markeres 
ved hjælp af parallelt løbende furer langs kanten af stykket. Denne 
udformning, med markering af eventuelle sider, ses også ved inventar-
nummer Man1x1 og nr. opx257, men ikke ved nr. LLn1x1. Det kan 
nævnes, at den græske kirkefader Johannes Chrysostomos (344-407) 
bar et evangelium ved halsen som en amulet. Sådanne hellige skrifter 
ansås som beskyttende mod dæmoner i huset, og den blotte berøring 
skulle være helsebringende og medvirke til, at man glemte hverdagens 
bekymringer.18 Langt yngre, men ikke desto mindre ganske interes-
sante, er skriftlige efterretninger fra 1600-årenes Irland, der beretter 
om, hvordan den legendariske ”Book of Durrow” – et overdådigt, il-
lumineret, kristent håndskrift fra 600-årene eller kort herefter19, blev 
nedsænket i vand, hvorefter dette vand fik egenskaber, der kunne ku-
rere sygt kvæg!20 

Corsten tolker de mellemeuropæiske og skandinaviske bog- eller 
taskeformede hængesmykker (som han henfører til 500-800-årene) 
som værende kristne ”Miniaturcodex”.21 Teorien er spændende, men 

2
Hængesmykket af guld fra 
Nygård på Bornholm, fundliste 
nr. 5. Foto: Nationalmuseet. 
 

3
Et af de mere enkle hænge-
smykker, dette er fra Sandegård 
på Bornholm, fundliste nr. 9. 
Foto: Nationalmuseet.

4
Hængesmykke fra Himlingøje 
på Stevns. Dyret, der pryder 
forsiden, er med til at give en 
datering af stykket, fundliste 
nr. 4. Foto: Nationalmuseet.

Tilsvarende fund fra Sydskandinavien

Selv om de taskeformede hængesmykker, som nævnt, ikke har nydt 
overvældende opmærksomhed i den arkæologiske forskning, er smyk-
ketypen ikke ukendt i Sydskandinavisk sammenhæng. Fra Danmark, 
især Bornholm, kendes flere fund af smykketypen med varierende da-
teringer. Her skal en håndfuld danske og hele 19 skånske eksemplarer 
kort nævnes som eksempler på fundgruppens store diversitet (se også 
denne artikels fundliste). 

Fra stormandspladsen Tissø, på Vestsjælland, er der fundet et par 
taskeformede hængesmykker. Det ene ses på illu. 1. De er begge af 
guld og dekoreret med indlagte granater – røde, transparente smyk-
kesten.10 Lignende smykkekunst kendes fra det europæiske kontinent, 
og på denne baggrund kan man godtgøre, at disse to stykker måske er 
importeret herfra, hvor de er fremstillet i 500-årene.11 

Et hængesmykke, Illu. 2 af guld er gjort som løsfund fra Nygård på 
Bornholm. Det er udsmykket med snørklede mønstre i ”perlet” guld-
tråd, der ikke adskiller sig fra den øvrige guldsmedekunst, som kendes 
herhjemme12. Derfor kan man med nogen sikkerhed fastslå, at det er 
fremstillet på hjemlige breddegrader i løbet af yngre jernalder. 

I stærk kontrast til dette guldsmykke, men dog fra samme ø, kendes 
et bronzehængesmykke fra Sandegård, illu. 3. Det er mere simpelt ud-
formet og kan, på baggrund af svenske paralleller, dateres til vendeltid, 
det vil sige fra midten af 500-årene til begyndelsen af vikingetiden.13 

Det sidste af de danske eksemplarer er et forgyldt hængesmykke fra 
Himlingøje på Sjælland, der på baggrund af den stil, det er dekoreret 
i, nemlig stil B, som tilfældet også var for det ene Fredshøjstykke, kan 
dateres til slutningen af 500-årene og begyndelsen af 600-årene, illu. 4. 

Slutteligt skal lokaliteten Uppåkra fra Skåne nævnes. Herfra ken-
des nemlig i alt 19 taskeformede hængesmykker af ganske varierende 
udformning.14 

Fælles for de taskeformede hængesmykker er således, at de ofte 
findes (med metaldetektor) på bopladser.15 Når dette sker, er der tit 
tale om højstatuspladser; de såkaldte stormandspladser såsom Freds-
høj, Tissø og Uppåkra. På disse pladser ses hustyper, der adskiller sig 
fra de fleste af datidens andre kendte bygninger – eksempelvis i form 
af meget store halbygninger - samt en stor forekomst af hjemlige og 
importerede metalsager. Det er realistisk, at pladserne har været om-

1
Taskeformet hængesmykke fra 
lokaliteten Tissø, Vestsjælland. 
Dette eksemplar er af guld med 
indlagte smykkesten og kan være 
importeret fra kontinentet,  
fundliste nr. 2. Foto: National-
museet. 
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man kan diskutere, om det synes sandsynligt, at man dengang gik 
rundt med små kristne(?) ”bøger” om halsen i et sydskandinavisk sam-
fund, der dyrkede en mundtlig tradition frem for en på pergament 
nedskrevet. De kristne strømninger slog først for alvor igennem i løbet 
af vikingetiden. 

Hvis ideen om, at hængesmykkerne efterligner ”hellige bøger”, er 
korrekt, kan her være tale om et klassisk tilfælde af imitation efter kon-
tinentalt forbillede. Det vil sige, at man i Sydskandinavien efterlignede 
genstande fra omkringliggende egne, men man kan bestemt ikke være 
sikker på, at idéindholdet fulgte med, altså om en eventuel tidlig kri-
sten symbolik eller forståelse også var en del af importen. 

Udformningen af smykkerne er varierende, og måske har nogle af 
dem tjent forskellige formål? Det kan godt tænkes, at de hule smykker 
har kunnet indeholde hellige eller velduftende sager, men dette kan 
ikke være tilfældet for eksemplarerne med massiv opbygning – rent 
praktisk ville det ikke kunne lade sig gøre. Derimod kan de have tjent 
som ”bog-efterlignende” smykker, og endelig er der jo også den mu-
lighed, at de taskeformede hængesmykker slet og ret skal opfattes som 
smykker, hvis fornemmeste opgave var at pynte på deres ejer. 

Afslutning

Uanset om smykkerne er amuletkapsler, parfumebeholdere, ”minibø-
ger” til at hænge om halsen, excotica eller blot smykker til pynt, er 
de en interessant genstandsgruppe, der indtil videre synes at kunne 
relateres til de særligt rige bopladssamfund. 

Fredshøj og dens efterfølger Mysselhøjgård i Gl. Lejre var en stor-
mandsplads med et økonomisk overskud, som kan ses i de mange me-
talfund, de store halbygninger og den tilknyttede gravplads med rige 
grave. De tre små genstande afspejler også, at detektorførernes mange 
timer på markerne er mere end umagen værd, når brikkerne i det pus-
lespil, som oldtiden i Lejre er, skal samles! 
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Fundliste 

– over yderligere en snes fund
 fra Nationalmuseets arkivalier/
samling– ud over de tre fra Fredshøj:
(inventarnumrene refererer til 
Nationalmuseets protokol)

1. Stednavn: Tissø, Vestsjælland, 
stednummer: 030106,  
inventar-nummer: FB1121  
Beskrivelse: Taskeformet hænge-
smykke af guld med indlagte 
almandiner. Fragmenteret

2. Stednavn: Tissø, Vestsjælland, 
stednummer: 030106-101, 

 inventarnummer: BU506 
 Beskrivelse: Taskeformet hænge-

smykke af guld med indlagte 

almandiner på forsiden over vaflet 
guldblik. To enkelte øskener. 
Længde 1,5 cm. Litteratur: 
Jørgensen et al. 2004:54, fig. 4

3. Stednavn: Sigersted Kirke, v.  
Sorø, stednummer: 040214-46, 
inventarnummer: C35538

 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
smykke af bronze. Fordybet felt 

 på forsiden, hvor dekorationsfelt  
nu mangler. Rørformet øsken.  
2,01 cm x 1,61 cm

4. Stednavn: Himlingøje, Stevns, 
stednummer: 050105-25, 
inventarnummer: C34466

 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
smykke af forgyldt bronze. På 
forsiden er pålagt sølvplade med 
dyremotiv, stil-B. gennembrydning 

 i bagside, stykket er hult. Rørformet 
øsken. 1,59cm x 1,45 cm. Litteratur: 
fx Pedersen 2009:291, fig.6,2

5. Stednavn: Nygård, Bornholm, 
stednummer: 060104-235, 

 inventarnummer: DNF203/97
 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
 smykke af guld, filigranornamente-

ret forside, sidekanter og øskener, 
 to enkelte øskener. Bredde 1 cm. 

Litteratur: fx AUD 1997:220

6. Stednavn: Dammegård, Bornholm, 
stednummer: 060203-158,  
inventarnummer: C32811

 Beskrivelse: taskeformet hænge-
 smykke af bronze, indlægning på 

stykkets forside mangler, nu ses blot 
tom smal ramme. Rørformet øsken. 
2,05 cm x 1,55 cm

7. Stednavn: Sandegård, Bornholm, 
stednummer: 060205,  
inventarnummer: C32316 
Beskrivelse: Fragment af 
taskeformet hængesmykke af 
bronze. Dekorationsflade mangler. 
Øsken(er) er ikke bevaret

8. Stednavn: Sandegård, Bornholm, 
stednummer: 060205-33,  
inventarnummer: C31945 
Beskrivelse: Taskeformet 
hængesmykke af bronze. Forside 
belagt med blik med indpræget 
knudebånd. Øsken rørformet. 
Bredde ca. 1,5 cm

9. Stednavn: Sandegård, Bornholm, 
stednummer: 060205-33, inven-

 tarnummer: C33895 Beskrivelse: 
Taskeformet hængesmykke af 
bronze, forside dekoreret med 
stempler. To enkelte, fragmenterede 
øskener. 1,26 cm x 1,32 cm. 
Litteratur: fx Pedersen 2009:291, 
fig.6:1

10. Stednavn: Sandegård, Bornholm, 
stednummer: 060205-33, 
inventarnummer: C32858

 Beskrivelse: Taskeformet 
hængesmykke af bronze. Forside 
dekoreret med indstemplede 
rombefigurer. Den ene af de to 
enkelte øskener øsken er delvis 
afbrækket.  
1,2 cm x 1,5 cm

11. Stednavn: Sandegård, Bornholm, 
stednummer: 060205-33, 
inventarnummer: C32859

 Beskrivelse: Taskeformet 
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hængesmykke af bronze, temmelig 
medtaget, to enkelte øskener er 
fragmenterede. 1,4 cm x 1,3 cm

12. Stednavn: Sandegård, Bornholm, 
stednummer: 060205-33, 
inventarnummer: C33896

 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
smykke af bronze, forside dekoreret 
med rombiske stempler - meget 
fragmenteret. To enkelte øskener, 
fragmenterede. 1,60 cm x 1,27 cm

13. Stednavn: Sorte Muld, Bornholm, 
stednummer: 060403-93, 
inventarnummer: C32879

 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
smykke af bronze. Forside dekoreret 
med indstemplede cirkler. 
Rørformet øsken dekoreret med 
tværgående furer. Højde: 1,5 cm

14. Stednavn: Bakkegård, Bornholm, 
stednummer: 060405-102, inventar-
nummer: C32508

 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
smykke af bronze med rester af 
forgyldning. På forside ses ramme 
om nu manglende dekorationsfelt, 
bagside fragmenteret. Rørformet 
øsken langs den ene langside.  
2,0 cm x 1,6 cm

15. Stednavn: Bakkegård, Bornholm, 
stednummer: 060405-102, inventar-
nummer: C32493

 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
smykke af bronze. Indrammet 
dekorationsfelt, hvor dekoration nu 
mangler. Rørformet øsken med 
timeglasformede stempler. 2,05 cm 
x 1,6 cm

16. Stednavn: Bakkegård, Bornholm, 
stednummer: 060405-102, 
inventarnummer: C32507

 Beskrivelse: Taskeformet hænge-
 smykke af bronze. Forside 

ornamenteret med knudebånd.
 To enkelte, men fragmenterede 

øskener, stykket er hult - siden 
mellem øskenerne mangler.  
1,1cm x 1,0 cm.

17. Stednavn: Bakkegård, Bornholm, 
stednummer: 060405-201, 
inventarnummer: C33911

 Beskrivelse: Taskeformet 
hængesmykke af bronze med 
”perlerække” langs yderkanten 
samt to tværgående hen over 
stykket. Fragmenteret, men har 
formentlig haft to enkelte øskener. 
1,1 cm x 1,1 cm

18. Stednavn: Dragsbjerg, Fejø, 
stednummer: 070305-28, 
inventarnummer: C34764

 Beskrivelse: Taskeformet 
hængesmykke af bronze. Forside 
dekoreret med celleemaljeindlæg-
ninger og omløbende forgyldt 
rand. Rørformet øsken. 2,43 cm  
x 1,90 cm. Litteratur: AUD 
2000:276

19. Stednavn: Gårestrup, Nord- 
jylland, stednummer: 100612-77, 
inventarnummer: C33564

 Beskrivelse: Taskeformet 
hængesmykke af bronze.  
På forside stempelornamentik. 
Stykket er hult, overkanten 
mangler. 2,0 cm x 1,6 cm.

 En samlet oversigt over fund fra 
Bornholm tæller 41 stk. med 
følgende fundlokaliteter, journal-  
og inventarnumre: 

 Møllegård BMR1235x32, x101. 
Sorte Muld SønderhøjBM-
R802x101. Sorte Muld BM-
R1191x847R. DalshøjBM-
R1639x333, X390. Engegård 
BMR2280x103. Rytterbakken 
BMR750x155. Hebro BM-
R866x10. Lille Myregård BM-
R1233x106, 169. Sandegård 
BMR1371x133, x206, x207, x208, 
x329,x330, x453, x454. Smørenge 
BMR1469x47, x211, x426, x441, 

x559. Agerbygård, BMR1523x43, 
x81, x82, x209, x610, x654, x741. 
Hoglebjerggård BMR1635x20. 
Dammegård BMR2000x160. 
Nygård BMR2001x84. St. 
Smørengegård SV BMR2652x53. 
Tornegård BMR2656x31. Ndr. 
Mulebygård BMR2812x100. St. 
Dalbygård BMR3145x16. Ndr. 
Mulebygård BMR3227x66. 
Bakkegård BMR3280x7, x8.  
 
Tak til museumsinspektør Finn 
Ole Sonne Nielsen fra Bornholms 
Museum for disse oplysninger.
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Modsatte side: 
Stedet for udgravningen er 
markeret med en rød firkant.

Arkæologisk undersøgelse  
af Trekroner Øst, etape VI,
Fløng sogn
Bygherrerapport af Jens Ulriksen

I forbindelse med Roskilde Kommunes udbygning af boligområdet 
Trekroner foretog Roskilde Museum i maj 2009 en prøvegravning af et 
areal i den nordvestlige del af området mellem Skrænten og Himmelev 
Bæk. Der fremkom flere anlægsspor i form af grøfter og gruber, men i 
tilgift fandtes bunden af en jordfæstegrav, hvor kun knogler fra kraniet 
var tilbage. Det blev besluttet at foretage en udgravning af et areal 
omkring graven for at konstatere, om der var flere ødelagte begravelser 
til stede.

Topografi

Området befinder sig mellem Roskilde og Marbjerg, hvor der, indtil 
Roskilde Kommunes byggemodning, har været dyrket mark. Udgrav-
ningen foregik på den nordlige, let skrånende del af en øst-vestgående 
bakketunge, der få hundrede meter mod vest afgrænses af Himmelev 
Bæk. På et topografisk kort fra 1828 ses lavtliggende vådområder eller 
engarealer, der strækker sig fra bækken til foden af bakken med ud-
gravningsfeltet. Inden for udgravningsfeltet, der var godt og vel 2200 
m2 stort, faldt terrænet fra 23 m oh. i sydøst til 22 m oh. i nordøst. 
Muldlaget var overvejende 25-35 cm tykt, men længst mod nordøst 
var der op til 1 m muld over det gule, kalkholdige undergrundsler.

 
 
Udgravningens resultater

Anlægssporene koncentrerede sig i den østlige del af feltet. Her var 
der næsten udelukkende tale om affaldsgruber, bortset fra en grøft af 
ukendt alder, der fandtes ved feltets østkant. To moderne drængrøf-
ter gennemskar dette område fra syd til nord. Nordøstligt i feltet var 
ligeledes en gruppering af anlæg. Færrest anlæg fandtes midt i feltet, 
der samtidig var det højeste areal. Det var hér den stærkt nedpløjede 
jordfæstegrav, A2404, blev fundet ved prøvegravningen.
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Søgegrøfter er vist med grå farve, 
mens udgravningsfeltet er vist 
med rødt. Ækvidistance 50 cm

Udgravningsfeltet med  
anlægsspor. Nord er opad.

Det var kun et mindretal af anlæggene, som rummede oldsager, der 
kunne dateres. Hyppigst forekommende var anlæg fra den tidlige 
tragtbægerkultur, dvs. den første fase af bondestenalderen (ca. 3900-
3200 f. Kr.). Der var tale om karakterløse affaldsgruber. Kun A2428 
adskilte sig ved at rumme meget rødbrændt ler, der lå som en plamage 
i toppen af anlægget. Der er formentlig tale om de udrømmede rester 
af en ovn.

Skårene af tragtbægrene var ornamenteret med lodret afstribning 
af bugen eller indstemplede linjebundter i beviklet snor. Endvidere 
var der enkelte skår med pindstik i skakternlignende grupperinger. 
Der fremkom desuden randskår med korte, lodrette indstik i selve 
randens yderside. Som supplement til keramikken fandtes en del 
flintafslag. Af flintredskaber var der kun skrabere fremstillet af skiver 
eller flækker.

Fra yngre bronzealder (1000-500 f .Kr.) stammer gruben A2427. 
Heri fandtes mere end 60 skår af keramik, hvoraf 6-7 stykker var for-
synet med udvendig beklaskning. Et skår havde et bånd af svage bukler 
på bugknækket, og et andet sideskår stammede fra et kar med keglefor-
met hals. I samme grube fandtes desuden en skiveskraber.

Konklusion

Undersøgelsen viste, at den svage højning midt i feltet var stærkt ned-
pløjet, og bortset fra jordfæstegraven, som blev fundet ved prøvegrav-
ningen, fremkom ikke yderligere spor efter begravelser. 

Langs randen af højningen var flere gruber, hvoraf kun en begræn-
set del kunne dateres. Selvom der var en tendens til, at anlægssporene 
grupperede sig omkring højningen, er det tvivlsomt, at det skulle have 
noget med jordfæstegraven at gøre. 

Affaldsgruberne, både tragtbægerkulturens og yngre bronzeal-
ders, repræsenterer bopladsaffald. Begge perioder har været repræ-
senteret, om end sporadisk, ved tidligere prøvegravninger i Trekroner 
Øst. Således fandtes tragtbægerkultur på rygningen i kort afstand 
mod syd, hvor der blev prøvegravet i efteråret 2008. Yngre bronzeal-
der er påvist flere steder ved de arkæologiske udgravninger omkring 
Skademosegård.
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Administrative data

Roskilde Museum var ansvarlig for undersøgelsen, og originaldoku-
mentation og oldsager opbevares på museet under journalnummer 
ROM 2285. Undersøgelsen blev rekvireret og betalt af Roskilde Kom-
mune i sin egenskab af lodsejer. KUAS har behandlet sagen under 
journalnummer 2008-7.24.02/ROM-0006.

Udgravningens forløb

Udgravningen blev påbegyndt 17/11 2009 og afsluttedes 1/12 2009. 
Muldafrømningen blev foretaget af fa. JL Entreprenøren Aps., 

Køge, ved hjælp af en gravemaskine på bælter med en 2 m bred rabat-
skovl. Muldafrømningen begyndte den 17/11 og forløb over 12 timer. 
Iagttagelsesforholdene var meget gunstige. I perioden efter muldaf-
rømningen regnede det hyppigt, hvilket gjorde den lerede overflade 
meget smattet og fyldte de undersøgte anlæg med vand. 

Museumsinspektør Jens Ulriksen var udgravningsleder og forestod 
opmålingen af anlægsspor i fladen med GPS. Desuden deltog stud.
mag. Pia Wistoft Nielsen, Københavns Universitet, og udgravnings-
medhjælp Niels K.W. Nielsen.

Generalkvartermesterstabens  
kort fra 1828 med udgravnings-
feltet udfyldt med rødt.
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Arkæologisk undersøgelse 
af Frederiksborgvej 10, 
Roskilde Domsogn
Bygherrerapport af Jens Ulriksen

Skt. Josefs Skole, der ligger på Frederiksborgvej 10 i Roskilde, frem-
lagde i 2007 en plan for et areal på ca. 25 x 15 m, hvor der dels skulle 
nedrives eksisterende bygninger og bygningsdele, dels opføres en ny 
bygning med kælder. 

Stedet ligger inden for den middelalderlige by vold i den nordøst-
lige del af middelal derbyen som nabo til en af datidens hovedfærdsels-
årer, Fre de riksborgvej, til den vest lige side og en nu nedlagt vand mølle 
mod nordøst. Området er yder mere en del af et kulturarvsareal af 
regio nal og national betydning. Der foreligger imid lertid ikke mange 
re elle arkæologi ske op lys ninger om grundstykket, hvor der skulle byg-
ges, og i det hele taget er denne del af middelalder byen relativt ukendt, 
både hvad arkæo logiske iagtta gelser og skrift lige kilder angår. 

Erfaringsmæssigt rummer middelalder byen mange ar tede spor ef-
ter aktiviteter, bygninger m.v. Derfor var det museets op fattelse, at der 
burde foretages en prøve gravning af byggegrun den. Bygherre valgte at 
undlade at følge anbefalin gen, og gra vearbejdet blev iværksat i slutnin-
gen af oktober 2009. Den 21. oktober standsede museet gravearbejdet 
i medfør af muse ums lovens § 27, da grave maski nen havde frilagt – og 
del vist bortgravet – grube lignende fyldskifter i det sydøstlige hjørne 
af bygge feltet. 

Afrømningen af den resterende muldjord blev foretaget under mu-
seets ledelse, og den arkæologiske nødudgravning af et 180 m2 stort 
område blev foretaget mellem den 2. og 13. november. 

Udgravningens resultater

I udgravningsfeltet fremkom en del fyldskifter, hvoraf hovedparten 
stammede fra middelalderen. De resterende fyldskifter, der overve-
jende fandtes i den vestligste del af feltet, var forstyrrelser opstået i 
forbindelse med opførelse og – formentlig – den senere nedrivning af 
de ældre skolebygninger.

Modsatte side:
Roskilde. Stedet for udgrav-
ningen er angivet med en  
rød firkant.

Uglaseret kande fra 12-1300-tallet 
fundet i A25.
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De middelalderlige fyldskifter fremstod i fladen som runde eller afrun-
dede, muldfyldte anlæg på 1-1,5 m i diameter. Hertil kom enkelte stol-
pehullignende spor, men der blev ikke påvist hverken hustomter eller 
hegn. Fra syd mod nord forløb to grøfter, A7 og A9, der omtrent midt 
i feltet rendte sammen med et større sammenhængende fyldskifte, A8, 
der viste sig at bestå af flere gruber.

A1 var en grube i det sydøstligste hjørne af feltet. I fladen fremstod 
den som et rundt fyldskifte med en diameter på 130 cm. Ved snitnin-
gen trak anlægget ret hurtigt vand og kunne derfor ikke graves helt i 
bund ved håndkraft. Ved udgravningens afslutning blev snittet færdig-
gjort maskinelt. Det viste sig, at gruben kun var få centimeter dybere 
end dér, hvor håndgravningen var standset. Undergrunden bestod af 
blåler. Anlægget havde temmelig stejle sider og var 90 cm dybt. Der 
kan være tale om en brønd, men der var hverken brøndforing eller 
de karakteristiske horisontale aflejringer af sand eller grus, som ofte 
afsættes i stillestående vand. Ved udgravningen fandtes forrustet jern, 
brændt ler, lidt træ og dyreknogler.

A3 var en fladbundet grube i den nordlige ende af feltet. Kun halv-
delen af fyldskiftet blev frilagt, da resten befandt sig uden for byg-
gefeltet. Gruben udmærkede sig mest af alt ved at indeholde rester af 
en dobbeltkam af ben og et bindebor af ribben. Sidstnævnte har været 
anvendt i forbindelse med tilvirkning af fiskenet. Dobbeltkammen be-
stod af flade benplader, hvori var udsavet fine tænder til den ene side 
og grove tænder til den anden. Benpladerne blev holdt sammen af en 
langsgående skinne med kobbernitter på hver side. Kamme af denne 
type blev fremstillet i 1100-1200-tallet.

A7 og A9 defineredes i fladen som to grøfter, der havde deres ud-
gangspunkt samme sted umiddelbart øst for A13 og forløb i samme 
retning mod feltets nordøstlige hjørne. Ved snitningen viste det sig, at 
kun A9 kunne udskilles som et selvstændigt fyldskifte på 15 cm´s dyb-
de med rundede sider og jævn bund. A7 var til gengæld en del af A8, 
der repræsenterer et større grubekompleks. I A7 fandtes en tandplade 
fra en dobbeltkam af ben, gråbrændt keramik, glaseret keramik, tegl, 
knogler af pattedyr, fisk, og muslingeskaller. Fra A9 kom grønglaseret 
keramik, mørtelrester og et fragment af en tagsten (munk/nonne).

A8 var et større fyldskifte, der bestod af flere gruber, som ikke 

Modsatte side: 
Roskildes middelalderlige byvold 
er vist med stiplet linje, fund fra 
middelalderen er angivet med 
hvide prikker og udgravningsfeltet 
er markeret med rødt.
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kunne adskilles i fladen. Heller ikke i forhold til A6 kunne foretages 
en eksakt afgrænsning. A8 var over 1 m dyb, men bunden blev ikke 
fundet pga. indtrængende grundvand.

A10 fremstod som en rundet grube, der ved snitningen viste sig at 
have nærmest lodrette sider og flad bund. I fylden fandtes gråbrændt 
keramik, glaserede kandeskår, et par synåle af jern, en del af et oprin-
deligt sekskantet knivskaft af ben, to jernknive, en nøgle af jern til en 
boltlås, en ring af jern, et bindebor af ribben, tegl, knogler af pattedyr 
og fisk.

A13 var et ovalt fyldskifte på 160 x 190 cm, orienteret N-S. I for-
bindelse med snitningen fremkom et seglformet område af brunligt og 
rødbrændt ler i anlæggets sydvestside. Langs indersiden af det brændte 
ler var en trækulsstribe med ribben og ryghvirvler af mindre pattedyr. 
På ydersiden af det brændte ler var en ca. 20 cm bred ”krans” af træ-
kulholdig lermuld med mange knogler af pattedyr og fisk. Heri fandtes 
desuden skår af gråbrændt keramik. 

Leret udgjorde en nærmest skålformet struktur, der dog ikke var 
fuldstændig. Den har været godt 1 m i øst-vestlig retning og lidt min-
dre nord-syd. Bunden var rundet og lå 20-25 cm nede. Der fremkom 
flere hovedstore marksten i forbindelse med udgravningen af lerforin-
gen. Der er efter alt at dømme tale om en ovn, der formentlig har haft 
sin åbning mod sydøst. 

Under ovnen var et 30-40 cm tykt fyldlag med en del trækul, og der-
under var undergrund af blåler. Blandt fundene var en hvæssesten af 
grå skifer, klinknagle, jernsøm, trelags dobbeltkam af ben, gråbrændt 
keramik, knusesten, flintskraber, jernslagge, tegl samt knogler fra pat-
tedyr og fisk

En ovn, der er anlagt i en grube, kendes bl.a. fra en middelalderlig 
landbebyggelse i Gl. Viby1 syd for Roskilde, og en tilsvarende kon-
struktion er fundet på en anløbsplads fra yngre jernalder ved Vester 
Egesborg.2

A17 var en kort, grøftlignende struktur i feltets østside. Snittet viste, 
at der var tale om bunden af et fladbundet fyldskifte med lidt trækul.

A24 var en rundet grube i den sydlige del af feltet. Den blev påtruf-
fet af gravemaskinen inden nødudgravningen begyndte, og de øverste 
30-40 cm blev fjernet ved den lejlighed. Ydermere var gruben gen-
nemskåret af den nedrammede spunsvæg. I fylden fandtes skår af gla-
serede kander, jernsøm, enkelte stykker affald fra kammagerværksted, 
dyreknogler og lidt tegl.

A25 var en brønd, der blev fundet uden for udgravningsfeltet. 
Brønden blev påtruffet af entreprenøren ved opgravning af skakter, 
hvori skulle støbes pillefundamenter. Da museet blev tilkaldt, var ca. 
80% af brønden ødelagt. På dette tidspunkt var skakten ca. 2,5 x 2,5 
m i flademål og mindst 5 m dyb. Det var påfaldende, at brønden har 
været nedgravet mere end 5 m i undergrunden, når grundvandsspejlet 
generelt står meget højt på stedet, dvs. 30 cm under top af råjord. Nor-
malt er middelalderbrønde i bymidten højst 1-2 m dybe. En årsag kan 
være, at den store dybde har reduceret nødvendigheden af hyppig op-
rensning, da sedimentationen trods løvfald o.a. er foregået langsomt. I 
vestsiden af skakten sås brønden som en omtrent 0,5 m bred hulning 
i det naturlige blåler. I hulningen var endnu stedvist brøndfyld, der 
rakte fra underkanten af stabilgruset til skaktens bund. I bunden af 
skakten sås brøndens tværmål på omtrent 1,5 m i sin helhed. Pga. ri-
siko for sammenskridning kunne en arkæologisk undersøgelse af brøn-
den ikke gennemføres, men af den opgravede fyld fremgik, at der var 
en del dyreknogler og organisk materiale. En del ribben, hvirvler og 
to skulderblade fra en ko tyder på, at det meste af et kreatur har været 
smidt i brønden. Den dybeste meter af brønden blev opgravet under 

Udgravningsfeltet den 2. 
november 2009. Set fra vest.

A13. Den sydlige side af 
ovnbunden er synlig.

A13. Tværsnit af gruben 
Ovnbunden ses som et skål- 
formet, gult lerlag. Set fra syd.
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ramikken er det påfaldende, at der overhovedet ikke blev fundet skår 
af stentøj, ligesom de ellers overordentligt almindelige stjertpotter fra 
1400-1600-årene er fraværende. 

Blandt jerngenstandene var et par jernnøgler til boltlåse, flere knive 
og ganske mange søm og nagler.

Knogler fra pattedyr var talrige, og slæmning af jordprøver fra gru-
berne viste, at der også var mange fiskeben. Desuden fandtes skaller af 
blåmusling og hjertemusling. Til fiskerierhvervet hører to bindebor, 
der var lavet af ribben, og som har været anvendt til at fremstille garn

.
Konklusion

Resultatet af nødudgravningen viser, at området har været anvendt til 
beboelse fra omkring midten af 1200-tallet og fremefter. Der blev dog 
ikke påvist rester af bygninger, hegn eller lignende. Imidlertid viser 
såvel affaldsgruberne som brønden, A25, at der må have været boliger 
ganske tæt på. 

Det er i overensstemmelse med iagttagelser fra en prøvegravning på 
naboejendommen mod syd3 og undersøgelsen af hustomter og kultur-
lag i krydset Frederiksborgvej/Dr. Margrethesvej.4 Begge steder var de 

Udgravningsfelt med de 
registrerede fyldskifter.  
Numrene refererer til teksten.

Udgravningsfeltet  
er vist med rødt.

arkæologisk overvågning, og fylden blev gennemgået. I den forbindelse 
bjergedes bl.a. et par spinkle bræddestumper og hele overdelen af en 
læderstøvle. Der var en del næve- til barnehovedstore sten i bunden af 
brønden, men der kunne ikke iagttages en egentlig foring af brøndens 
sider.

Inden museet kom til stedet, var en intakt, uglaseret kande fundet 
i brøndfylden. Efter entreprenørens oplysninger havde den ligget om-
trent halvvejs nede i brønden, dvs. ca. 3 m nede. Kanden hører til i 
1200-1300-tallet, mens støvlen hører til i 1100-1200-årene.

Oldsager

Keramikken domineredes af gråbrændte potter med udadbøjet mun-
dingsrand, rundet bug og flad bund. Flere af disse skår var dekore-
rede med omløbende furer og ditto bølgelinjer, men hovedparten var 
uornamenterede. Denne keramiktype optræder tidligst fra midten af 
1100-tallet og fremstilledes fortsat gennem det meste af middelalderen. 
Næsten ligeså talstærkt repræsenterede var skår af kander med partiel 
grønlig eller brunlig glasur. Glaserede kander dateres til tiden mellem 
midten af 1200-tallet og midten af 1300-tallet. I forbindelse med ke-
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Administrative data

Roskilde Museum var ansvarlig for undersøgelsen, og originaldoku-
mentation og oldsager opbevares på museet. 

Udgiften til nødudgravningen blev afholdt af Skt. Josefs Skole i sin 
egenskab af bygherre. 

Kulturarvsstyrelsen har journaliseret sagen under j.nr. 2009-7.24. 
02/ROM-0010.

Den 22/10 og 23/10 2009 afrømmedes muldjord under museets 
ledelse. Muldlaget viste sig at være omrodet, og for en dels vedkom-
mende tilført, hvorfor det kunne fjernes maskinelt til top af råjord. 
Vest for det afrømmede areal lå et område på ca. 9x14 m, der var belagt 
med stabilgrus. Her havde tidligere ligget en svømmehal, der var blevet 
nedrevet på et tidligere tidspunkt. Det blev oplyst, at stabilgruset ikke 
skulle fjernes i forbindelse med byggeriet, hvorfor der heller ikke skulle 
foretages en arkæologisk undersøgelse.

Den egentlige udgravning påbegyndtes den 2/11 og afsluttedes den 
13/11 2009. Herefter blev museet atter tilkaldt den 24/11, da man 
var stødt på en brønd i forbindelse med anlægsarbejdet vest for det ar-
kæologisk undersøgte areal. Brønden fremkom under 0,5 m stabilgrus, 
hvor ovennævnte svømmehal havde ligget. Det viste sig, at man allige-
vel skulle grave skakter til stabil grund til støbning af pillefundamenter, 
og det var i forbindelse hermed, at brønden blev påtruffet.

Udgravningsleder var mus.insp. Jens Ulriksen og øvrige deltage-
re var stud.mag. Pia Wistoft Nielsen og udgravningsmedhjælp Niels 
K.W. Nielsen. 

Ved muldafrømningen anvendtes en 32 tons gravemaskine på bæl-
ter, der stilledes til rådighed af bygherre. Ved muldafrømningen var 
vejret tørt og overskyet, men umiddelbart efter mulden var bortgravet, 
betød flere dages regnvejr, at dele af feltet stod under vand, indrids-
ningerne af anlæggene var væk og fladen fremstod meget mudret. Ud-
gravningen var generelt præget af vedvarende regn, hvorfor der måtte 
pumpes vand væk fra flade og anlæg.

arkæologiske spor entydigt knyttet til tiden efter 1300.
På denne baggrund må en foreløbig konklusion være, at den nord-

østlige kvadrant af det middelalderlige Roskilde ikke synes at have væ-
ret en intensivt udnyttet bydel i de først par hundrede år af byens eksi-
stens. At det kan forholde sig anderledes er imidlertid muligt. Oldsager 
og bygningsrester fra 11.-12. årh. kan i princippet henligge uopdagede 
i området. Størstedelen af de arkæologiske iagttagelser, der er gjort i 
de seneste 100 år, hidrører fra anlæg af veje, byggerier, kloakering og 
andre ledningsarbejder. Indtil ca. 1980 indkom oplysningerne endda 
kun tilfældigt og sporadisk. Det er først inden for de seneste godt og 
vel 30 år, at der er foretaget systematiske arkæologiske udgravninger 
i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Tilfældet har maget det 
således, at det kun i mindre grad har været i middelalderbyens nord-
østlige hjørne, at der er bygget i de senere år. Derfor er mængden af 
oplysninger begrænset.

Topografiske forhold

Undersøgelsesområdet befandt sig på et jævnt skrånende terræn, der 
falder med ca. 5% fra syd mod nord. Den eksisterende overflade lå 
omkring 30 m oh., men der er foretaget en del terrænreguleringer i 
området, formentlig i forbindelse med opførelsen af skolens bygnin-
ger. Således var der et terrænknæk på næsten 1 m fra skolens grund til 
indkørslen til Hjemmeværnsgården på den gamle vandmølles grund 
umiddelbart nord for matrikelgrænsen. I udgravningsfeltet var om-
trent 1 m løs muldjord over stift, gult undergrundsler. 

Den afrømmede overflade var højest på midten ved A13, hvor 
koten var 28.84 m. Oprindelig har terrænet været jævnt skrånende 
fra syd mod nord, men entreprenørens maskinelle opgravning af jord 
langs den nedrammede spuns havde fjernet mindst 50 cm materiale, 
inden museet standsede jordarbejdet. Langs spunsen var koterne på 
det afgravede terræn ca. 28.60 m. 

Længst mod syd var afgravet overflade mellem kote 28.37 m og 
28.50 m. 

Grundvandsspejlet stod ca. 30 cm under råjordens overflade.
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