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FORORD
Af Laura Maria Schütze

Roskilde Museum er et museum, hvor mangfoldighed er et kernebegreb, da museet
bevæger sig på tværs af tid og rum, temaer og målgrupper. ROMU har sat sig for, at
årsskriftet for 2014 skal afspejle denne bredde og diversitet. Artiklerne tager derfor
læseren med på en rejse fra nutiden til oldtiden og fra Frederikssund, Roskilde og Lejre
til rockens danske kulturhistorie.
Vi begynder dog et helt andet sted, nemlig med en fødselar, der i den grad har sat sit
kunstneriske præg på Roskilde. Også Roskilde Museum har nydt godt af Peter Brandes
mange arbejder, og siden 1997 har han endda dekoreret omslaget til ROMU.
Kort inden ROMU 2014 gik i trykken, holdt Danmarks Rockmuseum rejsegilde for
det nye museumsbyggeri. I Line Vestergaard Knudsen og Jacob Westergaard Madsens
artikel giver de os et bud på, hvordan et museum uden mure kan indsamle viden om
den danske rock- og fankultur og samtidig kommunikere med sine brugere på en ny
måde. Børnemuseet Muserum kommunikerer ikke blot på en ny og sanseorienteret
måde men også med en for mange museer ny målgruppe: børn i alderen nul til syv år. I
artiklen inddrager Marie Abel Hesse og Anna Zieler os i formidlingen til museets yngste gæster. I næste artikel bevæger vi os tilbage i tiden til yngre germansk jernalder. Med
udgangspunkt i fundet af en bebyggelse fra denne periode besvarer Katrine Ipsen Kjær
et spørgsmål, mange i Frederikssund har stillet sig selv: Boede der vikinger i Frederikssund? Også Ole Kastholm beskæftiger sig med vikingetiden, men med et ganske lille
stykke af den. Med afsæt i en lille usædvanlig figur, der river sig i håret og skærer ansigt,
tager Kastholm os med på en rejse ind i vikingetidens religiøse verden. Herefter farer vi
op til nutiden igen, hvor Naomi Hainau Pinholts artikel er baseret på interview med
ofrene for stormfloden, der ramte Roskilde Fjord i december 2013. Det er fortællinger
om sorg og glæde, men frem for alt om sammenhold. Hvor Pinholts artikel handler
om nulevende mennesker, har Julie Nielsen sat sig for at undersøge, hvem fortidens
mennesker var. Ud fra en analyse af skeletmateriale giver hun en karakteristik af alders- og kønsfordelingen, samt af sygdomme og fysisk fremtoning hos de beboere, der
levede i Roskilde- og Lejre-området omkring 1000-tallet. Helt så gammelt et materiale
er Poul Low Møllers artikel ikke baseret på, men han har dog været en tur i arkiverne
for at komme nærmere ind på livet af to roskildegensere, nemlig brødrene Lützhøft.
For, hvem var de to brødre, der lagde navn til købmandsbutikken i Ringstedgade? Vi
slutter som vanligt af med kulturhistoriske rapporter, der fortæller om glimt fra museets udgravningsvirksomhed. I år beretter Ole Kastholm og Ditte Kroner Gaarde fra
udgravninger ved Stålmosegård og Trekroner.
Til sidst er der blot at ønske jer god læselyst. I kan godt glæde jer!

Grafik lavet over Peter Brandes
dekoration af Roskilde Museums nye
hovedindgang.
Grafik: Benjamin Hammerum |
Roskilde Museum
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PORTRÆT AF EN BY

PETER BRANDES

Af Frank Birkebæk

70

I 2014 fyldte kunstneren og polyhistoren
Peter Brandes 70 år.
Peter har benådet Roskilde Museum
med sit talent og sin viden,
og i tilgift har han i sjælden grad
bidraget til at definere Roskildes
nutidige fremtoning.

Kunster Peter Brandes og Esben Lyngsaa
Madsen fra Tommerup Keramiske Værksted.
Etableringen af Roskilde Museums nye hovedindgang i Sankt Ols Stræde 3 på et tidligt stadie.
Efteråret 2014.
Foto: Frank Birkebæk |
Roskilde Museum

Man møder ikke uberørt Peters kunst,
og man møder heller ikke uberørt
kunstneren selv.
Berørt i betydningen beriget.
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Den 26. juni 1847 blev det nuværende danske riges første jernbane, der
løb mellem Roskilde og København, indviet under folkelig pomp og kongelig pragt. Anført af den sidste enevoldskonge, Christian den 8., lod en
særlig kreds af indbudte togpassagerer sig møde med fyldte glas og taler på
banegården i Roskilde. Skål for de nye tider.
Med en marchhastighed på mere end 40 km i timen tog turen mellem de
to byer nogle og fyrre minutter. Det gør den stadig på en dårlig dag.
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omgøre tiden til et fatamorgana af historiske luftspejlinger. Ofte befordret
af lyden af kirkeklokkerne, den eneste lyd vi stadig har til fælles med byens
første indbyggere.
Således transformeret må man sætte sin fod med forsigtighed for ikke at
komme til at træde historiens kæmper over tæerne.

Roskilde blev hurtigt et yndet udflugtsmål for københavnerne, og turisme
blev for alvor et tillæg til byens ældgamle funktion som nationalt trafikknudepunkt.

For lige dér gik rigssamleren Harald Blåtand og udstak byens rammer.
Dér har vi hans søn, imperiebyggeren Svend Tveskæg og sønnesønnen
Knud den Store, der myrdede sin svoger Ulf i Domkirken, fordi Svends
efterkommere ikke kunne enes om magtens deling, når både Danmark,
England og Norge indgik i arvelodden.

Rejer og jordbær i sæsonen, spadsereture i skovene, dampbådssejlads på
fjorden og frokost på hotel Prindsen, eller til nød på Postgården, var punkter på de tilrejsendes huskeseddel, men intet overgik selvfølgelig Domkirken. Med en ubrudt tradition som kongelig begravelseskirke siden
Margrethe den 1. var den mere end noget andet symbolet på Roskildes
enestående nationalhistoriske position.

Senere, da frådstenskatedralen er i gang med at blive afløst af et Guds hus i
brændt tegl, ser vi Absalon med broderen Anders Sunesson hastigt skridte
ned ad Fondens Bro, ivrigt gestikulerende med nogle tegninger i hånden.
”Stop”, råber han til sin bygmester, ”se hvad de kan i Frankrig”. Så må den
velprøvede romanske soliditet, som allerede er apsis og kors arkitektur,
vige for den nye gotiks dristige himmelstræb.

De kongelige gravmæler var hovedattraktionen, som nok var en rejse værd,
og snart skulle kirken i Roskilde få yderligere en evighedens pensionær.

Et par hundrede år senere ser vi på samme Fondens Bro et begravelsesoptog med Kalmarunionens skaber, Margrethe den 1.s afsjælede legeme, på
vej til genbegravelse i Domkirken, efter at biskop Peder Jensen Lodehat
har hentet hende i Sorø Kloster, til munkenes fortrydelse.

På dato 8 måneder efter damptogets premiere, blev Christian den 8. begravet i Domkirken. Også denne gang ankom han, eller rettere hans båre,
til byen med toget.
Snart efter transporterede det soldater på vej til hertugdømmerne.
Det var historiske år, hvor styreformer og livsformer var i europæisk opbrud, og fremtiden forekom på én gang løfterig og skræmmende. Da kunne man i historien måske finde den pullert, hvortil den enkelte kunne
fortøje for et øjebliks ro.
Når man stod, og lad mig tilføje, når man står, på torvet i Roskilde, kan
man nemlig, som ingen andre steder i landet, falde ind i historien og

Endnu et par hundrede år efter i 1658 er en svensk forhandlingsdelegation
på vej mod kirken og Margrethes grav. De har to ærinder. Det ene er at
besegle den for Danmark dyreste fred i landets historie. Det andet er at
rane Margrethes guldtilvirkede kjole, der har ligget til skue ved dronningens sarkofag som symbol på den danske storhedstid, svenskerne nu for
altid har bragt til en ende.
Et par hundrede år efter Roskildefreden, og efter pest, brande og statsbankerot, befærdes byens gader af landets klogeste hoveder, der som stænderforsamling mødes i Det Kongelige Palæ for at udfinde en formel, der på
dansk skal beskrive den europæiske drift væk fra monarkens enevælde over
mod folkets styre.
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Det er i denne genvundne opmærksomhed på byen, at damptoget kører
ind på Roskilde banegård med nysgerrige københavnere, mens meldinger
om revolutioner varsler opbrud.
Hvorfor nu denne tour de force i Roskildes historie?
Hvad skal vi med den?
Flere ting. Først og fremmest anerkende behovet for at kunne lokalisere
historien.
Historien er registranten over det levede liv i det omfang, det er erindret.
Historien skal stedfæstes. Personer og begivenheder mangler mening, hvis
de er uden lokalitet, og som historien gror af stedet, i dette tilfælde Roskilde, giver den også byen ånd. Historie er således erindringen om tiden,
stedet og handlingen og har erindringens fragmenterede karakter, og hvis
ingen husker eller vil genfinde det glemte, er stedet historieløst og glemt.
En by må selv gribe sin historie. Udfinde den, sætte den på ord, identificere dens ikonografi, skabe plads til den i national kontekst og indlemme
den i selvforståelsen.
Dernæst må man anerkende historien som et aktivt redskab i skabelsen af
nutiden. Helt banalt kan det siges, at det også her gælder, at jo større bagkatalog jo flere relevante citater kan der indflettes i den nutidige fortælling.
I den proces har kunstneren en enestående position som fortolkeren, som
ovenikøbet, i de lykkelige tilfælde, bliver historikerens siamesiske tvilling.
En kunstner kan bedre end nogen anden oversætte historiens udsagn til
nutidens sprog, nogle gange alene intuitivt forståeligt, men, når det lykkes,
altid som et tillæg til stedets kapital og som et bilag til samtidens egen
historieskrivning. Byen fortolket, byens rum omdefineret og byens dagsorden revideret. Det kan kunsten.
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Roskilde er historiens yndling, skabt som centrum for Harald Blåtands
nydannede rige, og den første by i Danmark i det moderne bybegreb: som
centrum for administration og forvaltning. Det blev kongens og kirkens
hovedby, en nordeuropæisk metropol med 13 sognekirker og 5 klostre,
hvor nye moder blev introduceret og de fremmeste kunstnere viste deres
evner i arkitektur, kirkeinventar og brugskunst.
Meget er forsvundet og ingen udvikling er lineær. Men som indledningen
beskriver, er byen altid med passende mellemrum trådt ind i det nationale
epos med klar konsekvens og har fået sin egen stærke streg i den store
danske tegning.
De sidste 100 år har været beskrevet af fremgang, de sidste 40 år også af
en kulturel vækkelse med ambitioner, der kan måle sig med middelalderens. Der hamres, saves, bores og høvles i kulturens værksted og mange
bidrager, men en enkelt sætter på iøjnefaldende måde sit navnetræk på
nutidsværket. Det er en kunstner, der i helt særlig grad har indledt en
dialog med Roskilde og bragt byens kulturarv ind i forståelsen af byens art
og menneskenes egenopfattelse.
På Hestetorvet, foran den Banegård, der i juni 1847 modtog landets første
tog, står i dag tre markante keramiske krukker, hver ca. 5 meter høje, og
”svævende” på en blank vandflade. Det er østbyens monumentale vartegn,
udsmykket med referencer til byens historie og kulturarv, bl.a. i form af
fragmenter af Henrik Nordbrandts digt om Junker Kristoffer. I bymidten
i Liebes Gård, der i dag indgår i Roskilde Museumskomplekset, mødes
gæsten af en glasrudes parafrase over byens historie, på en gang indlysende og udfordrende. Straks mod vest ligger det hus, der siden 1170’erne
har været byens signatur, måske den mest bemærkelsesværdige bygning i
landet. Den er velordnet og anarkistisk, tidstypisk og tidløs, rummelig og
intim og en historisk trykkedel, der næsten blæser den besøgende omkuld.
Intet lærred er vel mere attraktivt for en kunstner end denne domkirkens
hovedindgang, vestporten eller kongeporten. Betragt i dag denne bronzeports allegori over de tolv apostle, så magtfuld som netop den port kræver
det. Gå derefter ind i kirken og se hvordan Kristus’ vandring til Emmaus
på portens inderside er i resonans med kirkens gyldne alter.
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Fortsæt over til Andreaskapellet, betragt gitteret, nabo til Caspar Finches
ditto, mosaikalteret, døbefonten, alterbordet, lysestagerne, tegningen i
murnichen, vinduet og altersølvet. Troens rum forløst med den rette åndeligheds rummelighed, og med en billedverden rig nok til et kristenliv, der
rækker langt om på den anden side af nutidens kristne kummerformer.
Ude i Trekroner, det nye Roskilde og stedet, hvor fremtidens kloge hoveder oplæres, står lærdomcentrets navn skrevet så det kan ses: Roskilde Universitet. Formet i markant skrift med stedets logo, korallen, i mangefarvet
glas og synlig på lang afstand.
Ligesom kunstneren bag det hele. Han har set byen, læst dens historie.
Forstået dens verdslige og religiøse betydning og indlæst den i byens nutidige fremtoning med stor styrke og klædelig mangel på overdreven ærbødighed. Helt i stedets ånd.
Værkerne er signeret Peter Brandes.

PERTER BRANDES 70 - PORTRÆT AF EN BY

17

19

ROCKENS DANMARKSKORT Brugernes historier om rockens mødesteder
Af Line Vestergaard Knudsen & Jacob Westergaard Madsen

I skrivende stund er Danmarks Rockmuseum ved at blive bygget. Inden
museet får sit fysiske udtryk, har det været vigtigt at udvikle museets indhold i samarbejde med de kommende brugere. Her har virtuelle platforme
været afgørende for at skabe kontakt til brugerne, indsamle historier og
genstande og gøre de første forsøg med digital formidling.
Det digitale projekt Rockens Danmarkskort er et godt eksempel. Det
blev sat i gang i 2011 og fokuserer på et af museets undersøgelsesområder:
rockens mødesteder. Med mødesteder mener vi alle de steder, hvor unge
siden 1950’erne har mødtes for sammen at dyrke musikken. Det spænder over parker og ungdomsklubber, popklubber og forsamlingshuse samt
festivaler, undergrundsmiljøer og etablerede spillesteder i hele Danmark.
Sådanne steder rummer historier, som både kan handle om konkrete musikoplevelser, men som også kan være bredere biografier over steder eller
f.eks. et miljø, der i en given periode har haft betydning på et sted.
Tanken med Rockens Danmarkskort har været at skabe et digitalt
værktøj, der kan være platform for indsamling af disse historier. Samtidig har det fra starten været en præmis for projektet, at historierne skal
være brugergenererede. Med brugernes involvering får vi en chance for
at se, hvordan folk skaber mening og identitet i relation til de mødesteder, de frekventerer og har frekventeret. Samtidig medfører vores fokus på
brugerinvolvering en række spørgsmål såsom: Hvilke typer af brugere vil
bidrage til et sådant kortlægningsprojekt? Og hvordan opstår der viden
i et kollaborativt projekt, som inddrager andre ekspertiser end dem, der
normalt kendetegner museer?
Denne artikel samler op på den indledende fase af projektet, Rockens
Danmarkskort. I sommeren 2012 lancerede museet en simpel betaversion af platformen, som lige nu er ved at blive videreudviklet med midler
fra Kulturstyrelsen og en række brancheorganisationer. I denne artikel
er det altså erfaringerne med de tidligste brugerbidrag i projektet, der er
genstand for en foreløbig analyse og evaluering af, hvad brugergenerede
historier kan bidrage med i en museumssammenhæng. Disse erfaringer

Foto modsatte side:
The Strangers på Mælkepoppen, 1966.
Tilføjet af Henning Nør.
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har været vigtige for overvejelserne om platformens kommende design og
dens funktioner.

PROJEKTETS UDGANGSPUNKT
Dansk rock- og popkultur er et bredt fænomen, både geografisk og institutionelt. Den har ikke kun udspillet sig i de større byer, men også i små
provinsbyer, og ikke kun på de kendte spillesteder, som Viften i Rødovre
og Fermaten i Herning, men også på kanten af det kommercielle og etablerede. Dertil kommer, at rock- og popkulturen er integreret i offentlige
velfærds-institutioner som skoler og ungdomsklubber.
Rockens Danmarkskort blev sat i gang som et indsamlingsprojekt, og
et vigtigt formål var at undersøge, hvilke typer af portrætter af mødesteder,
der ville opstå, når de empiriske data hovedsageligt bestod af brugergenereret indhold. ’Brugerne’ blev tænkt bredt som dem, der har minder om
oplevelser på stederne (musikfans, musikere og medarbejdere på spillestederne), og dem, der har samlet materiale fra disse steder (lokalarkiver,
bymuseer, musikjournalister, private samlere, spillestedsejere, frivillige
m.m.). Altså et såkaldt crowd-sourcing projekt. Resursemæssigt var det en
praktisk løsning at involvere folk uden for museet og uden for traditionel historieforskning, dels fordi sådan en kortlægningsopgave er gigantisk,
dels fordi crowd-sourcing tilgangen også var et forsøg på at udvide museets
vidensfelt og at tilføje noget andet til den indsamling og forskning, der
normalt foretages af professionelle historikere på universiteter, arkiver og
museer.

BRUGERGENERERET INDHOLD PÅ MUSEER
Særligt i de sidste 10-15 år har museer og andre kulturarvsinstitutioner
engageret sig i diskussioner og undersøgelser af muligheder og potentialer i
brugergenereret indhold.1 Samarbejder mellem museer og brugere om den
slags indhold (digitalt eller analogt) har givet museerne mulighed for at nå
publikum på nye måder og række ud til nye grupper. Det har også givet
museer og brugere adgang til kulturhistorisk viden, som er mere baseret

ROCKENS DANMARKSKORT - BRUGERNES HISTORIER OM ROCKENS MØDESTEDER

på immateriel kulturarv som personlige fortællinger og oplevelser end på
genstande og akademisk nedfældede historiske beretninger.2 I nogle tilfælde har brugere også været inkluderet i kraft af deres ekspertiser som
amatørhistorikere og - forskere, for eksempel vedrørende et emne som
marinehistorie.3
Kort opsummeret handler denne form for samarbejde om at praktisere tovejskommunikation mellem borgere og museum snarere end entil-mange kommunikation fra museum til borgerne. Og spørgsmålet er:
Hvordan gør man dette på måder, der både bidrager til brugernes oplevelse og til museerne som vidensinstitutioner?
I det følgende vil vi på baggrund af det brugergenererede materiale,
der opstod i Rockens Danmarkskorts tidlige fase, analysere og diskutere,
hvilken type historie der rent faktisk opstår, når en forskelligartet gruppe
af mennesker uden for museet bidrager med indhold, som kaster lys over
rockens mødesteder.

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ ROCKENS MØDESTEDER
Det hidtidige indhold på betaversionen af Rockens Danmarkskort er blevet samlet ind, dels gennem en række workshops med en udvalgt brugergruppe, som repræsenterer forskellige brugertyper som musikfans, musikere, medarbejdere på spillesteder, lokalarkivarer, musikjournalister osv.,
dels gennem en bredere, internetbaseret testperiode. Mødestederne, der er
blevet fortalt om, har været op til brugernes valg. De analoge workshops,
test af beta-site og de efterfølgende evalueringer gav anledning til forskellige rammesætninger for historie- og indholdsgenereringen.
Som en naturlig følge heraf er bidragene på Rockens Danmarkskort
mangeartede: stedspecifikke fakta, fortællinger, billeder, arkivalier og film
er blevet uploadet til den digitale platform. De genererede ’mødestedsportrætter’ optræder som sammensatte billeder, der via mange forskellige former for indhold fortæller om steders udvikling, deres lokale forhold, de
kunstnere, der har optrådt der, de koncertgængere, der har brugt dem osv.4
På baggrund af en analyse af indholdet fra disse tidlige projektfaser kan
vi opstille tre analytiske perspektiver på, hvordan mødestedsportrætter og
dermed dokumentation og viden om rockens mødesteder i Danmark blev
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konstrueret ved brugergenereret indhold. Perspektiverne har særligt fokus
på de dele af indholdet, som indebærer mere personlige fortællinger. Vi
vil i det kommende beskrive de tre analytiske perspektiver, som vi kalder
’steder med lag af distinktioner’, ’stedsspecifikke oplevelser som del af en
personlig udvikling’ og ’steders særegenhed’.

STEDER MED LAG AF DISTINKTIONER
Nogle mødestedsportrætter var præget af diversitet og kompleksitet, fordi flere forskellige brugere bidrog med materiale til samme sted. Flere af
spillestederne, festivalerne og ungdomsklubberne blev således set og beskrevet med forskellige øjne og stemmer. Det gjaldt for eksempel Den
Grå Hal på Christiania, som i første omgang på betaversionen af Rockens
Danmarkskort blev præsenteret gennem to korte film optaget i sommeren
2012 og nogle korte tekster af nogle af stedets frivillige. Det ene filmklip
viser den cirka fyrreårige Rasmus, som kort præsenterer Den Grå Hal som
et sted med mange forskellige arrangementer. Han nævner koncerter med
Smashing Pumpkins, Patti Smith og Rage Against the Machine og slutter
med at udnævne My Bloody Valentine-koncerten tilbage i 1992 som sin
personlige favoritoplevelse i Den Grå Hal.
Dette mødestedsportræt blev senere kommenteret på af to forskellige
personer under evalueringerne af platformen. Den ene var en cirka halvfjerdsårig mand, der gjorde opmærksom på, at stedets tidlige og formative
år ikke blev nævnt i portrættet. For ham stod stedet som en vigtig scene for
70’ernes danske hippiebevægelse, hvor fx Røde Mors socialistiske rockcirkusshow fandt sted i en ukonventionel atmosfære. Og for ham betød Den
Grå Hal et levende miljø for crossover forestillinger, der blandede musik,
teater og cirkus i nye udtryksformer, uafhængigt af tidligere genrekonventioner. Ved en anden evaluering kommenterede en person, uopfordret,
på samme sted og dets repræsentation på betaversionen af Rockens Danmarkskort. For denne cirka fyrreårige kvinde manglede beskrivelsen af
Den Grå Hal et portræt af stedet, som det foldede sig ud i 90’erne, hvor
Strictly Underground, en undergrunds-bookinggruppe med rødder i den
politiske venstrefløj, arrangerede store koncerter i bygningen.
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Den dag i dag huser Den Grå Hal en lang række aktiviteter, fra koncerter
over kunstfestivaler til det årlige julemarked, om end det er stedets rolle
som spillested, der er mest interessant i forhold til Rockens Danmarkskort.
Eksemplet med Den Grå Hal viser, hvordan viden og meningsproduktion om et spillested lægger sig i forskellige lag. Stedet har spillet forskellige roller for forskellige mennesker, og ham, der identificerede sig med
1970’ernes crossover kunstformer, lavede samtidig en distinktion mellem,
hvad stedet var engang, og det det er nu. Han relaterede sig til fortidens atmosfære, hvor danske multikunstnere indtog scenen, snarere end den internationale atmosfære af i dag, hvor alternativ rock fra navne som Smashing Pumpkins og Sunn O))) fylder den store hal. Som den amerikanske
kommunikationsforsker Holly Kruse har bemærket, er forskellighed vigtigt for subkulturel identitet, for det er et værktøj, der gør, at man kan
positionere sig selv op imod dominerende, kulturelle former og praksisser.
Men selv inden for en allerede subkulturel arena som Den Grå Hal foregår der en definitionskamp, som med yderligere distinktioner bekræfter
kulturelle værdier og smag. På den måde bliver det en ret præcisionskrævende, og dermed sofistikeret, kulturel praksis at kunne udpege netop den
tid, hvor et mødested giver mening for en selv. Typen af distinktion i dette
eksempel er asynkron og baseret på tre personers tilhørsforhold til historisk specifikke kulturelle og musikalske præferencer. I andre tilfælde kunne
den tænkes at være synkron og vise forskellige personers præferencer for
forskellige genrer, som eksisterer samtidigt på ét sted.
Naturligvis ville forskellighed og diversitet også være fremtrædende,
hvis en enkelt historiker eller etnolog skulle beskrive et givent spillesteds
historie. Men det ville måske i højere grad være en fremstilling præget
af kronologi, kontinuitet og kausalitet fremfor de mere sporadiske modsætninger og den diskontinuitet, som kommer i forgrunden i nogle af
Rockens Danmarkskorts betaversions asynkrone samtaler mellem forskellige generationer af spillestedsbrugere. Diskontinuiteten giver anledning
til ikke bare at forstå, at de konkrete mødesteder i den danske rockhistorie
har forandret sig, men at et sted gennem tiden kan have været mange
forskellige ting og have sat sig i forbindelse med mange forskellige praksisser og miljøer. Og at stedet måske kunne være blevet til mange andre
ting, end det er i dag. Samtidig giver projektet Rockens Danmarkskort
med disse kulturelle praksisser anledning til en fortsat meningsproduk-
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tion, distinktion og identifikation. Rockens Danmarkskort bliver på den
måde et virtuelt sted, som fortsætter de kulturelle praksisser, der har fundet sted på rockens mødesteder. Samtidig med at Rockens Danmarkskort
er et virtuelt sted for en bestemt, digital og museal produktion af dansk
rockkultur. I en fremtidig version af Rockens Danmarkskort ville det være
interessant at gøre mere brug af kommentarbokse og lignende funktioner
for at facilitere sådanne samtaler om de forskellige aspekter af et givent
spillesteds historie.
Fig. 1
Materiale fra Rockens Danmarkskort:
Billetter er minder om helt konkrete
koncerter. Her er det en billet fra Savage
Roses koncert på Langeland 2. marts
1969.
Tilføjet af Doris Rasmussen.

STEDSSPECIFIKKE OPLEVELSER SOM DEL AF EN PERSONLIG UDVIKLING
En anden tendens var, at mødestedsportrætter blev vævet sammen med
historier, der afspejlede meget personlige fortællinger, som for eksempel
handlede om at udvikle sig som ungt menneske og danne relationer til andre. Til en af de tidlige analoge workshops spurgte vi folk om historier relateret til specifikke mødesteder. I de historier, workshopdeltagerne bidrog
med, blev de stedsspecifikke musikoplevelser fremhævet som en vigtig del
af en egen livshistorie i mindst lige så høj grad, som de eksemplificerede
eller understregede et givent mødesteds særkende.
For eksempel fortalte Mette historien om at opleve Christianshavns
Bluesband på sit gymnasium. Dette var hendes første møde med danske
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’rockstjerner’, og det blev et afgørende øjeblik i hendes forhold til dansk
musik. Efter koncerten pillede hun en bandplakat ned fra gymnasiets vægge og gik backstage for at få den signeret af bandets medlemmer. Og hun
fortsatte historien:

”

… og det var første gang, tror jeg, at jeg også sådan lidt overvandt mig
selv, i den der situation. Og så gik jeg ind og hilste på dem. Og det første
Lone Kellermann hun bad mig om, det var at hente noget vand til sin
hund. Og det syntes jeg var meget stort, og de var meget søde, og jeg
tror godt de kunne se det der, den unge gymnasieelevs benovelse, igennem… Så det er min egen rockhistorie, jeg har taget med. Det betød
rigtig meget for mig.

I sin beskrivelse af en musikoplevelse på gymnasiet understregede Mette
sin egen personlige udvikling: Hun overvandt sin generthed, og det blev
samtidig et af de første skridt i hendes egen historie med dansk musik
(hun blev siden musikbibliotekar). På den måde blev historien om en musikoplevelse på et bestemt sted præsenteret, fordi den havde betydning i
Mettes liv. Fremfor at være en historie om, hvordan en person oplevede et
lokalt mødested, handlede det om, hvordan den musikalske oplevelse blev
et skridt i Mettes personlige vækst.
Her kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, om et gymnasium
egentlig overhovedet kan beskrives som et spillested. Den canadiske kommunikationsforsker Will Straw beskriver ’scener’ i populærmusikken som
steder, der omgiver og giver vækst til bestemte kulturelle præferencer.6 I
den sammenhæng kan man fremhæve gymnasier som offentlige steder, der
har huset en meget bred vifte af kulturelle udtryk. Og faktisk er gymnastiksale eller aulaer på skoler og gymnasier, hvor der har været afholdt popklubber, rockkonkurrencer og fester med livemusik, i det hele taget steder,
hvor mange danske unge har haft deres tidligste oplevelser med koncerter.
Oplevelser, som typisk har haft betydning for deres senere præferencer og
smag for musik. Derfor kan den slags steder også anses som ’scener’ i den
danske rock- og popkultur i den forstand, at kulturelle præferencer blev
dyrket og praktiseret her.
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Måske kan man endda sige, at skolen eller gymnasiet kan tilskrives en
helt specifik betydning som koncertsted. Det, at koncerten fandt sted på
gymnasiet, spillede nemlig en rolle i Mettes fortælling:

”

… de [Christianshavns Bluesband] turnerede på mindre spillesteder og
gymnasier. Og så kom de til Rosborg Gymnasium. Og det var virkelig
noget, for jeg tror, det var første gang, jeg mødte nogle stjerner fra den
danske rockscene.

I det tidligere citat omtalte hun også eksplicit sig selv som ’gymnasieelev’.
Kombinationen af det lokale og hjemlige gymnasium og stjernerækken af
danske rockmusikere var med til at skabe en del af magien for hende. Hun
følte sig hjemme, kunne rive bandplakaten ned fra væggen og tilmed finde
vand til et af bandmedlemmernes hund, samtidig med at hun samme sted
kunne være starstruck og opleve benovelsen af at møde et berømt dansk
band.
Mettes fortælling giver ikke en grundig karakteristik af Rosborg Gymnasium eller, generelt, af gymnasier som rockens mødesteder. Den understreger snarere hendes personlige livshistorie og dennes sammenvævning
med den danske rockhistorie. Samtidig er den en konkret, genkendelig
og levende beretning om en specifik koncertoplevelse fra dette bestemte
mødested.
Dette perspektiv bakkes op af en anden historie, nemlig historien om
Rikkes første koncert som entusiastisk fan. Koncerten var med det danske band Oh No Ono på spillestedet Viften i Rødovre. Rikke forklarede,
hvordan hun og hendes veninder ankom tidligt på dagen for at forberede
koncerten:

”

Og det her, det var faktisk den koncert, der ligesom lavede startskuddet
til Bevar Håret [Rikkes og venindernes fangruppe], og alle koncerter, vi
har gået til, der har vi mødt helt åndssvagt tidligt op, og siddet, nogle
gange i, ja, hvad har vi siddet, otte timer inden koncerten startede, bare
for at snakke med de her musikere. Og første gang vi gjorde det, det var
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på Viften i Rødovre den 15. marts 2007, og det var første gang, vi skulle
se Oh No Ono, og vi gik rundt… Jeg ved ikke hvor mange, der har
været på Viften, men det er sådan, det er et ret specielt sted, der er både
biograf og spillested, og alle dem, der arbejder der, de rystede bare på
hovedet og tænkte, ”hvad laver de nu?”. Men vi hyggede os, og vi havde
taget ting med til at lave t-shirts, og vi lavede bannere…

Her blev en specifik koncert på et specifikt spillested tillagt speciel betydning i forhold til en gruppe veninders historie. Det var denne koncert,
der grundlagde deres fangruppe, og de refererede senere til den som deres
”første gang”. Spillestedet var arnested for deres fangruppe, og det blev
tillagt betydning som stedet, hvor de startede deres personlige historie
med dansk musik, men stedets karakter var ikke det vigtigste i Rikkes
fortælling.
Mettes og Rikkes historier viser en tvetydighed, der gør sig gældende
for hele grundkonceptet i Rockens Danmarkskort. Den peger på modsætningen i at ville portrættere rockens mødesteder gennem fans’ og musikeres personlige historier og oplevelser. De personlige historier er tit rammesat af enkeltpersoners eller gruppers ’livshistorier’, og de indgår dermed i
en meningsproduktion, som konstruerer personlig eller kollektiv identitet.
Det betyder, at de ikke nødvendigvis hjælper med at portrættere stedet i
sig selv eller dets særlige kendetegn som et af rockens mødesteder.
En anden deltager, Johan, bidrog med en historie fra sin lokale ungdomsklub. Om hvordan han og hans venner netop dette sted blev interesserede i musik og begyndte at spille selv. Han diskuterede sin egen historie:

”

Og så tænkte jeg, om jeg syntes, at min historie som sådan var interessant.. Men jeg tænker egentlig, at det er interessant også at få plottet ned
på dette kort, hvor det er at folk først støder på musik, altså sådan nogle
institutioner og steder, hvor folk ligesom støder på noget første gang,
altså hvor de bliver introduceret til det, og sådan noget. Det ville jeg i
hvert fald synes var interessant at læse om, hvilke steder er det… og hvor
startede musikerne selv henne, og hvor kom de egentlig fra, hvilke institutioner har vi, der ligesom kan finde ud af at give den interesse til folk.
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Johan fokuserede således generelt på at fortælle og dykke ned i historier,
der kunne vise, hvor folk udviklede og dyrkede deres passion for musik.
For mange af dem, der var involveret i denne tidlige indsamling af materiale til Rockens Danmarkskort, var det netop vigtigt at kunne identificere
de fysiske steder, hvor sådanne historier har udspillet sig. Det var således
relevant for dem at knytte specifikke steder sammen med deres vigtigste
oplevelser med rockmusikken.
Selvom de personlige historier, som vi herover har beskrevet, på sin vis
ikke var konstrueret til at portrættere rockens mødesteder, så kunne de
måske alligevel bidrage til karakteristikker af mødesteder. I sig selv bidrager
Rikkes og Mettes historier ikke med uddybende viden om hverken Viften
eller Rosborg Gymnasium som koncertsteder. Men som anekdoter kan de
måske give anledning til en ligeså relevant formidling af et mødested, som
navne, årstal og lister med bandnavne ville gøre det. Og hvis hver personlig anekdote blot var en blandt mange, der relaterede til det samme sted,
kunne man forestille sig, at de tilsammen ville bidrage med et sammensat
billede, der ville have karakter af et kollaborativt mødestedsportræt. På
nuværende stadie i processen mangler betaversionen en kritisk masse af
indhold, og det er derfor svært endnu at forudse, hvordan sådanne kollektive mødestedsportrætter kunne se ud. Ikke desto mindre giver de forskellige personlige historier et billede af, på hvilke typer af steder danskerne
har mødt rockmusikken, eksempelvis gymnasier og ungdomsklubber. Og
hvordan danskerne har mødt rockmusikken, eksempelvis med fanklubber
og egne bands.

STEDERS SÆREGENHED
Det sidste perspektiv, vi vil fremhæve, handler om at konstruere et givent
mødesteds særegenhed. De brugergenererede historier viser, at forskellige
aspekter ved mødesteder fremhæves til dette formål. Nogle gange bliver
det unikke produceret og præsenteret med reference til en national eller
international pop/rock kontekst, nogle gange i forhold til et mødesteds
organisation og endelig i forhold til fysiske og arkitektoniske omgivelser.
Således får mødestederne og deres karaktertræk tilskrevet betydning på
mange forskellige måder.
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At præsentere et element af noget unikt spillede en vigtig rolle i mange af
de stedsspecifikke historier, der blev fortalt på de tidlige workshops. Det
fremgår for eksempel af Claus’ historie om Skjoldhøjkollegiet i Aarhus.
Her blev der arrangeret en lang række koncerter i 1970’erne og 1980’erne
med især danske og svenske bands. Mange af de bands, der spillede her,
var, eller blev senere, centrale på den danske rockscene.

”

… han [John ‘Chili’ Rasmussen] begyndte at arrangere koncerter fra
starten, for han havde kontakter hjemme fra Varde, hvor han kom fra.
Og i 70’erne og også op igennem 80’erne var Skjoldhøjkollegiet faktisk,
vil jeg vove at påstå, det mest betydningsfulde spillested i Aarhus inden
for rockmusikken. Måske var der nogle jazzklubber nede i byen, som
kunne nogle andre ting, men… Der er rigtig mange historier fra det
kollegium. Taurus startede derude, og så blev det til Taurus version 2, og
så blev det til TV-2. Og det var fra starten meningen, at der skulle være
en masse små arbejdende værksteder. Det, der i hvert fald kom derude,
det var nogle øvelokaler, som har været der fra starten, og som stadig
eksisterer. Så der er flere bands, der er startet derude… Gnags har spillet
der over 20 gange, man havde stort set alt inden for dansk rockelite,
også svensk kom der rigtig, rigtig meget af.

Flere elementer i Claus’ historie var med til at fremhæve Skjoldhøjkollegiets særegenhed som koncertsted. Det var (er) del af et boligkompleks i en
forstad til Danmarks næststørste by, som ikke havde mange spillesteder i
1970’erne, ifølge Claus. Denne mangel på spillesteder var med til at føde
stedets særlige popularitet blandt både musikere og publikum, som med
glæde tog turen seks kilometer ud af Aarhus’ centrum for at nå dertil.
Historien om Skjoldhøjkollegiet hænger ydermere tæt sammen med John
’Chili’ Rasmussens personlige historie. Han startede sin karriere i musikindustrien med at arrangere koncerter på Skjoldhøjkollegiet og blev senere
en kendt og meget benyttet turné- og studiekok. Ligesom han blev manager og organiserede koncerter. Stedet og personen hænger tæt sammen
i denne fortælling.
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Men også arkitekturen og de fysiske omstændigheder var med til at gøre
stedet unikt. Claus fortalte således:

”

Johns egen historie er, at det holdt op med at være et godt spillested,
fordi folk blev for høje (griner). Eller også skete det der i 80’erne, lige
pludselig kunne man ikke se noget, der var ikke ret højt til loftet. Så
skete der det i 80’erne, sidst i 80’erne, at man begyndte at få nogle store
projektioner med, man begyndte at have en masse lys med og sådan
noget. Og hvis du har et lokale, hvor der ikke er meget højere til loftet
end i det her, så begynder det altså lige pludselig, når du også skal have
en scene, så er der ikke ret meget tilbage til sidst.

Mens nogle egenskaber ved stedet bliver fremhævet i Claus’ fortælling, er
der andre, der ikke i så høj grad er tydelige. For eksempel, at stedet var
stærkt afhængigt af den organisation af frivillige studenter, der boede på
kollegiet. Det specifikke fokus i Claus’ historie om Skjoldhøjkollegiet kan
hænge sammen med hans nuværende position som spillestedsleder. Hans
viden om kulturen på spillesteder i Danmark og hans brede viden om
bands og produktionsstudier i den danske rockhistorie gav ham anledning
til at portrættere Skjoldhøjkollegiet som et unikt sted i forhold til en række
specifikke elementer. Nemlig særligt relationen til byen Aarhus, Chili John
og de fysiske omstændigheder.
Et andet eksempel på en historie, der fremhæver et steds særegenhed,
er tyske Solveijs digitale bidrag til betaversionen af Rockens Danmarkskort. På Rockens Danmarkskort beskrev hun på engelsk Roskilde Festival
således:

”

This year was the first time I went to Roskilde Festival. Although I have
been to several German festivals before […] this was a totally different
experience for me because Roskilde is indeed so much more than music… As I didn’t know that many bands from the line-up I just went
around, looking for good new music, so I finally found the sweet little
Gloria-stage next to the cool Library Project (which I find totally
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awesome by the way!) and the cool graffiti walls (WOW!). I just came
in when Daniel Waro and his band was playing and it was so great that
I stayed throughout the whole concert! The atmosphere was incredibly
good and everybody was dancing around, it felt really so good… What
surprised me was his voice, because he looks like Einstein who came out
of bed, but he sounded totally African and really groovy. The band was
awesome too..., many great instruments and lots of drums, I just loved
it. But that was for sure not the only great and breathtaking concert
here, I could go on and on about the incredible music and feeling here,
the cool art projects, the possibilities besides, camping and so on…
Fig. 2
Materiale fra
Rockens Danmarkskort:
Køber efterlyser syre på Roskilde
Festival 1973.
Foto: Steen Westh

Som tysker så Solveij festivalen i en international kontekst, og hun satte
ord på det unikke ved Roskilde Festival, som for hende bestod i den overraskende variation i publikumsoplevelser. Hun nævnte biblioteksprojektet,
grafittivæggene og Daniel Waro-koncerten, som gav hende en anderledes
og betagende totaloplevelse. Det var gennem hendes rolle som publikum,
at hun kunne tilskrive festivalen noget unikt. Man kan måske endda sige,
at hun tilhørte et bestemt segment af festivalpublikummet, nemlig dem,
der værdsætter hele festivalens udbud af arrangementer (både musik og
andre events), og har tid og lyst til at lade sig overraske, men ikke er helt så
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målrettede, hvad angår specifikke koncerter. Et andet aspekt, der skinnede
igennem i Solveijs historie, var hendes rolle som international gæst. Hun
havde deltaget i festivaler uden for Danmark, og det var blandt andet i
det perspektiv, at hun så festivalen som unik. Så det særegne var i Solveijs
historie af en anden karakter end i Claus’ historie. Roskilde Festival blev
positioneret som en særlig publikumsoplevelse, mens Skjoldhøjkollegiet
blev positioneret som særlig i relation til band- og vækstmiljøet i den danske rockhistorie.
Historier som disse har givet os indblik i, hvilke elementer deltagerne lagde vægt på i deres fremstilling af særegenhed. Et indblik, som vi har brugt i
det videre arbejde med at skabe en deltagerramme for Rockens Danmarkskort. I denne tidlige fase er vi nemlig også blevet opmærksomme på, at
begrebet ’historie’ eller ’fortælling’ ikke ligger klart for alle deltagere. Mange potentielle bidragsydere til betaversionen efterspurgte mere instruktive
retningslinjer for, hvad der egentlig tæller for en historie. Ved at gennemgå
de allerede tilgåede historier og prøve at forstå, hvordan folk tillægger steder særegenhed, har vi kunnet lave lister med elementer, som folk kan
overveje i deres kommende bidrag til Rockens Danmarkskort. Samtidig
er det blevet helt tydeligt, at der skal være andre måder at bidrage på end
udfoldede historier. For med afprøvning af Rockens Danmarkskort, via
betaversionen, så vi også, at de fleste potentielle brugere ikke umiddelbart
opfattede dem selv som indehavere af en relevant historie. Der skal derfor
i fremtiden være mulighed for ’mikrobidrag’ på Rockens Danmarkskort,
det vil sige at bidrage med manglende oplysninger om eksempelvis årstal
og bandnavne, at forbinde indhold lagt op af andre brugere, at tagge indhold etc. Muligheden for at deltage ved sådanne mikrobidrag kan åbne for
en mere bred deltagelse, så Rockens Danmarkskort ikke kun er relevant
for bidragsydere, der umiddelbart har fuldkomne historier og beskrivelser
på hjerte. Men så det også er et virtuelt sted, hvor deltagere kan hjælpe
til at skabe sammenhænge og perspektiver og på den måde netop gøre
Rockens Danmarkskort til et kollaborativt projekt og ikke blot en samling
af fragmenteret indhold.
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DISKUSSION
Ovenfor har vi præsenteret tre perspektiver, som sprang os i øjnene, da
vi gennemgik de tidligste brugerdrevne portrætter af mødesteder i den
danske rockhistorie i Rockens Danmarkskort-projektet. Perspektiverne
rummer emner, som også er diskuteret i den teoretiske litteratur om populærmusikkens steder.
Steder med lag af distinktioner, som vi beskrev med Den Grå Hal som
eksempel, trækker på Holly Kruses brug af begreberne difference og distinction i relation til spillesteder og musikbranchen generelt. Den måde deltagerne fortalte stedets historie og reagerede på andres fremstillinger af
stedet, fortolkede vi som kulturelle distinktionspraksisser, der kan sammenlignes med hvad Kruse er stødt på i en undersøgelse af uafhængige
musikscener i USA. Her bliver historiefortællingen et aktivt og kollaborativt rum for forhandling af stedets historie, og historien bliver et netværk,
som hele tiden formes af kulturelle præferencer og distinktionspraksisser.
Den anden tendens i historierne, som vi kaldte Stedsspecifikke oplevelser
som del af en personlig udvikling, pegede på historier, der blev konstrueret på en lidt anderledes måde. Her var deltagerne optaget af deres egne
personlige fortællinger fremfor stedets. Her trådte forhandlingerne om
stedernes betydning, i henhold til kulturelle præferencer og smag, i baggrunden, og her var der i højere grad tale om historier, som fremhævede
personlige spor og udviklingen af et personligt forhold til musikken. Dog
kunne smag og præferencer indgå som elementer i de personlige udviklingshistorier og dermed være med til at tegne billeder af mødestedernes
miljøer. Ligesom andre aspekter af de personlige udviklingshistorier netop
ved en større samling af sådanne historier potentielt set kunne blive vigtige
dele af et samlet portræt af et mødested.
På baggrund af perspektivet ’steders særegenhed’ kunne det være interessant igen at tage fat i populærmusiklitteraturens begreb, ’scenen’, og
dets fokus på kulturelle præferencer og undersøge nærmere, hvordan sådanne praksisser har udfoldet sig i en dansk kontekst. I USA har det været
kendetegnende for musikkulturen, at mange større byer har haft en egen
subgenre inden for populærmusikken, som byens spillesteder var med til
at fremavle og lade gro. Kruse har beskrevet, hvordan musikalske undergrundsmusikscener i firsernes og halvfemsernes USA fik forskellige udtryk
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relateret til bestemte amerikanske byer. Seattle og Athens havde således
hver deres lyd inden for den alternative rockgenre. I Danmark virker det
ikke i nær så høj grad til, at byer og deres mødesteder på samme måde har
spillet en rolle for musikkens lyd. Hvilket kan have med landets størrelse
at gøre.
For eksempel viser historien om Skjoldhøjkollegiet, Aarhus, at startfirsernes udbud af rockscener i selv Danmarks næststørste by ikke var overvældende. Helt op til i dag har ’scenen’ i en typisk provinsby som nævnt
også ofte været en gymnastiksal, en ungdomsklub eller et forsamlingshus
snarere end et etableret spillested eller en danseklub. Selvfølgelig har der
også eksisteret scener med subkulturelle og uafhængige musikkulturer i
Danmark, men måske skal disse scener i en dansk sammenhæng ikke i
så høj grad forstås som specifikke spillesteder, byer og geografisk baserede
miljøer med hver deres unikke betydning i dansk rockhistorie. I Danmark
har musikkulturer måske nærmere været tendenser og kulturer, der blev
distribueret på tværs af landets forskellige mødesteder, som både har været
etablerede spillesteder og festivaler, men altså også gymnasier, kollegier,
forsamlingshuse, ungdomsklubber m.m.
Denne sidste diskussion forbliver indtil videre en spekulation, men det
trækker på den mangfoldighed af referencer, som historierne viste sig at
have i deres afsøgning af, hvad der er unikt ved et givent mødested. Her
var det i lige så høj grad fysiske, arkitektoniske, organisatoriske og personbaserede forhold, der blev fremhævet som noget, der giver mødesteder
særkende, som var det musikkens genremæssige og kulturelle elementer.
En sådan indsigt peger på, at Rockens Danmarkskort faktisk kan facilitere
brugergenereret viden, der kan belyse tendenser i dansk rockkultur. Tendenser, som en traditionel indsamlingspraksis måske ikke ville have opdaget eller måske ikke ville have opdaget så hurtigt. Ved at lade beskrivelsen
af rockens mødesteder være op til brugernes initiativ er det i lige så høj
grad særlige oplevelser på ungdomsklubber, kollegier og i gymnastiksale,
der er kommet på banen, som det er oplevelser fra etablerede spillesteder
og festivaler. At brugerne har valgt, hvilke mødesteder der skulle fortælles historier om, og hvilke historier der skulle fortælles, har betydet, at
indsamlingen fra starten har været rettet mod de steder, hvor danskerne
faktisk har mødt og praktiseret rockkultur gennem tiderne.
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Fig. 3
Materiale fra
Rockens Danmarkskort:
Mælkepoppen i Aalborg åbnede i 1964.
Her ses det lokale band The Strangers,
som var fast inventar på stedet, til en
fotosession på scenen i 1966.
Tilføjet af Henning Nør.

KONKLUSION
Vi har i artiklen beskrevet tre analytiske perspektiver på det indhold, som
deltagerne i de første faser af Rockens Danmarkskort har bidraget med. I
vores beskrivelser har vi fremhævet, hvordan disse bidrag relaterer sig både
til deltagerne og til museet som vidensinstitution. Vi har vist, hvordan
historier om oplevelser med rockmusik på specifikke mødesteder indgår
i deltagernes selvformationer, både som del af mere kollektive, kulturelle
praksisser og samtidig måske mere personlige udviklingshistorier. Dertil
har vi diskuteret, hvordan disse tre typer af historier kan bidrage til mødestedsportrætter og til nye perspektiver i relation til international populærmusiklitteratur. Og vi har foreslået, at brugergenererede historier som
disse også kan hjælpe til at sætte rammer op for, hvad der skal fokuseres
på, når mødesteder skal defineres og deres særkende og karakteristika skal
beskrives i en museumssammenhæng. På den baggrund ser vi, at der i
Rockens Danmarkskort er potentiale til et museumsprojekt, hvor brugere
i samarbejde med museet kan generere indhold, der både bidrager til brugernes oplevelse og til museet som vidensinstitution.
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NOTER
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al. 2011, Drotner & Schrøder 2013, Adair 2012, Giaccardi 2012a og Simon 2010. Af
danske museumsprojekter kan nævnes Københavns Museum, www.væggen.dk og Struer
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2012b.
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DANMARKS NYE ROCKMUSEUM
Foto: Morten Lomholdt
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MUSERUM En brugervejledning for voksne!
Af Marie Abel Hesse & Anna Zieler

Stof hænger i lange baner ned fra loftet og skaber en regnbuegang, der
leder de besøgende hen til en magnetisk kuglebane og til et telt, der er
draperet med grøn tyl. Inde fra teltets mørke stirrer et par gule tigerøjne
tilbage på den lettere forskrækkede mormor, der var modig nok til at kigge
ind. Hendes treårige barnebarn gemmer sig i hendes frakke. Hvin og skrig
lyder fra et kuglebad lidt længere inde i rummet, hvor lys i hele spektrets
farver pulserer ud gennem sprækker i de sorte gardiner, der omkranser
det og oplyser faren, der tålmodigt samler kugler op og kaster dem ned
til sine to vilde unger i karret igen. På en hvid madras leger en ung mor
titte-bøh med sin otte måneder gamle baby, der henrykt krammer den
hæklede høne Hilda til sit bryst. To børn på halvandet- og fem år sidder
med deres forældre og bygger med Plus-Plus’er ved et lavt sort bord, der
oppefra ligner Sorte Slyngels signaturklat. De to amerikanske turister, der
har forvildet sig ned i Muserum i kælderen på Roskilde Museum klør sig
i nakken og siger: Oh, this is a kids’ room, og skynder sig med raslende
rygsække op igen.
Hvad søren er det her for en slags museum?
Hvad er et museum?

”

Jo, jo… du ved – et museum, det er et stort hus, hvor man skal være
stille, med en masse ting i, som man ikke må røre ved!

Sådan hørte vi uden for et museum en fireårig lillebror få forklaret, hvad
et museum er, af sin seksårige storesøster. Vi, de voksne læsere, ved, at et
museum er så meget mere end det. Et museum er jo en uvurderlig samling
af genstande, der giver os indblik i og viden om kulturelle fænomener. Så
hvorfor har mange børn en så begrænset forståelse af, hvad et museum er?

Foto modsatte side:
Stemningsbillede indefra et telt af
tyl i Muserum.
Foto: Amalie Evé Wulff |
Roskilde Museum
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Børn suger indtryk til sig, og svaret på spørgsmålet er jo desværre, at børnene dels har fået dette indtryk af et museum fra deres egne oplevelser på
museer, hvor de har observeret, hvordan andre gebærder sig på et museum, og er blevet instrueret af velmenende forældre, kustoder og museumsformidlere i, hvordan man opfører sig på et museum - men at de også har
fornemmet, at mange voksne deler denne opfattelse af et museum som
en lidt abstrakt, statisk størrelse, hvor de ikke føler sig specielt velkomne.
Når vi træder ind i en bygning, lægger vi mærke til, hvordan bygningen
ser ud indefra. Vi kigger på, hvor store rummene er, hvad der er i rummet,
hvilke symboler rummet indeholder, samt hvilken funktion rummene er
beregnede til.1 Arkitekturen og det fysiske rum er medvirkende til at tilpasse menneskers handlinger og relationerne imellem dem. Det fysiske
rums værdier bliver defineret af de mennesker, som færdes i og benytter
rummet, samt af de sociale relationer der er indskrevet i rummet og i dets
funktionalitet. Når vi, barn som voksen, går på museum, har det derfor en
stor betydning, hvordan museumsrummet er inddelt, indrettet og hvilket
arkitektonisk udtryk det har: Vi sanser, oplever, erkender og fortolker vores museale oplevelse ud fra den måde, en udstilling er sat op på. Og det
er følelsen af den oplevelse, vores mavefornemmelse om I vil, der ligger til
grund for, hvordan vores oplevelse af et museum er - hvilken funktion det
har, om det er noget, vi har brug for og hvorvidt vi har lyst til at komme
og besøge det igen.
Bag museets udstillinger arbejder museumsansatte med at indsamle,
registrere, bevare og forske i historiske genstande. Formidlingen af dette
arbejde reflekterer ofte arbejdets seriøse karakter. Udstillingerne opfordrer
derfor de besøgende til ikke at røre ved det (ofte enestående og uerstatteligt) udstillede, og rummene lægger op til, at man som besøgende har en
vis andægtighed over for det udstillede, og at man, af hensyn til andres
oplevelse af museumsrummet, opfører sig stille og roligt i rummet. Denne
opførsel er et kendetegn ved det at gå på museum, som vi tager for givet.2
Læringsteoretiker Étienne Wenger betegner fællesskaber, som opstår
mellem mennesker, der deler et gensidigt engagement, fælles virksomhed
og fælles repertoire, som praksisfællesskaber. Man kan derfor sige, at der er
opstået et praksisfællesskab mellem dem, der takler de kropsholdninger og
gestus, som museet kræver, mens de, der ikke takler dem, i sidste ende kan
sidde med følelsen af at være ekskluderet fra museets fællesskab.3 Faren ved
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det er, at forskellige publikummer ikke kommer på museerne, da de ikke
føler, at de er velkomne på museet. Måske har museumsformidling traditionelt lagt for meget vægt på det udstillede - de uvurderlige genstande, frem
for at gøre dem tilgængelige og relevante for flere publikums-segmenter
og derved udhulet museets værdi. Sandheden er jo, at museer for mange
mennesker ikke føles vedkommende for lige netop dem.
Der er opstået et praksisfællesskab på museer præget af en kultur og
logik - som for børn kan opsummeres i museumsdefinitionen:

”

Et museum er et stort hus, hvor man skal være stille, med en masse ting,
man ikke må røre ved!

For at lave et museum, der kan give børn nøglen til at forstå, at et museum
er rum for så meget mere end det, må vi turde lade børnene være med til
at præge museets kropssprog, så de ikke automatisk føler sig ekskluderede.
For at museer fremadrettet skal virke inkluderende og relevante for alle
besøgene, er der i disse år stor fokus på museumsformidling. Blandt andet
på baggrund af Kulturarvsstyrelsens nationale brugerundersøgelse på de
statslige og statsanerkendte museer i Danmark fra 2010, hvor styrelsen
kom med en række anbefalinger for at sikre museernes fortsatte arbejde
med at ”udvikle formidling, der giver brugerne mulighed for aktiv deltagelse, og som bringer museernes viden i spil i forhold til borgere med
forskellige uddannelsesbaggrunde, i alle aldersgrupper og fra alle segmenter”.4
Roskilde Museum har derfor også som et af sine strategiske mål at skabe museumsoplevelser for mere definerede målgrupper. Muserum er, som
museum for nul til syvårige og deres voksne, et af de tiltag Roskilde Museum satser på i den henseende.
Med Muserum forsøger vi at vende museumsdefinitionen lidt på hovedet. Muserum er musernes rum - inspirationsrum, hvor man kan blive inspireret og selv kan inspire andre. Det er rum, der skal pirre de besøgendes
nysgerrighed, så de selv ønsker at indhente mere viden og selv få lyst til at
udtrykke sig. Det er også rum, der ikke nødvendigvis behøves at ligge i et
hus, men som kan gøres mobile, så de kan komme ud at stå i andre rum
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end inden for museets fire vægge - for eksempel på andre kulturinstitutioner, i daginstitutioner eller ude i byens rum. Og sidst, men ikke mindst, er
det rum for de små mus - de nul til syvårige og deres voksne.

BØRN – HVAD ER DE I GRUNDEN FOR EN STØRRELSE
For at kunne formidle noget for nogen er det vigtigt at sætte sig ind i den
målgruppe, man ønsker at formidle til. Skal man formidle kulturhistorie
for et barn, er det derfor vigtigt at sætte sig ind i denne målgruppe.
I den børnefolkloristiske tradition i 1950’erne og 60’erne var det almindeligt, at børn som gruppe blev beskrevet som ’det lille folk’.5 1960’ernes ungdomsoprør lagde grunden til en ny slags forældre i 1970’erne. Forældre, der kiggede på deres barn med nye øjne. Den autoritære forælder,
der med hård hånd viste barnet, hvordan det skulle ses og ikke høres, hørte
med ét fortiden til. Barnets status ændrede sig følgelig. Nu var det ikke
kun et lille forsvarsløst væsen, der skulle passes på og passe ind i rammerne.
Barnet skulle have lov at udfolde sig på sin egen måde. Det skulle have et
’eget’ liv. Barnet skulle ikke konditioneres af samfundet til at udfylde en
traditionsbestemt kønsrolle. Drenge kunne gå til knipling, de måtte lege
med dukker, og piger kunne have kort hår og smækbukser. Børns egen
kultur skulle anerkendes.6
Men hvad er så børns egen kultur? Børnekultur er et begreb, der inden
for den børnekulturelle verden, på forskningsplan, såvel som politisk og
praktisk, har udviklet sig til at handle om kultur for, med og af børn. Hvad
der forstås ved denne tredeling, og hvordan man kan formidle kultur for
børn i hele denne ’kreative trekant’, er under stadig debat.
Det særlige ved den nordiske, og derfor også danske, måde at tænke
kultur for børn på, er sidste led i tredelingen: kultur af børn. I Danmark
eksisterer, med folkeoplysningen, en tradition for at opmuntre børn til
at tænke selvstændigt og for, ved personligt engagement og kreativitet, at
vække deres lyst til at læse og tilegne sig viden. Denne tradition ligger også
til grund for idéen om at skabe rammer for kultur af børn.7
Professor i børnekultur Beth Juncker har udviklet et nyt børnekulturbegreb, der inddrager ”børns sensitive praktiserende og erkendelsesmæssige potentialer”8 med henblik på at kvalificere og optimere nuet.9 Dette
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nye børnekulturbegreb kan defineres som børnekultur med æstetiske oplevelser.10
Det æstetiske børnekulturbegreb er et nyt perspektiv, man som formidler må tage hensyn til i børnekulturformidling. Ved at integrere dette nye
anerkendende børnekulturbegreb i kulturformidlingen skaber man fortællinger, forestillinger og oplevelser for børn, der tager afsæt i, hvad børn i
forvejen er og udvikler i deres egne legekulturelle netværk.11
For lektor Carsten Jessen, der blandt andet forsker i børn og digitale
medier og legekultur, er det vigtigt at forstå ’leg’ som formål i sig selv. Ifølge Jessen har leg mange former, og ingen form er mere rigtig eller forkert
end andre. Mennesket leger, i alle livsaldre, fordi leg øger livskvaliteten.12
Jessen mener, at vi skal ”anerkende børns ret til leg på legens egne betingelser”.13 Denne anerkendelse er vigtig, fordi børn i dag har mindre fritid
fra voksne, end de havde for bare ti år siden.

”

Da vi samtidig har en tradition for at se børns leg som et middel til
udvikling og læring, medfører det nemt, at vi i den bedste mening beslaglægger deres tid med læring (…) der er utallige eksempler på såkaldt
’legepædagogik’, hvor leg skal tjene som middel.14

Legepædagogik er der intet i vejen med, mener Jessen, så længe der også
er plads til leg for legens skyld.15 Hvis man giver børn rum til ’fri leg’ indimellem i en undervisningstime for eksempel, holder hjernen sig vågen og
lyttende, og dermed får børn mere ud af det oplevede, i dette tilfælde undervisningen. Når kroppen bliver glad, sanser den mere, og jo flere sanser
der aktiveres, jo bedre indlæring.16
Med afsæt i disse indsigter stillede vi os selv det spørgsmål:
Hvordan skaber man museale rum for børns egen kultur og deres leg?
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MUSERUM – EN MUSEUMSRAMME PÅ BØRNS PRÆMISSER
Vi bliver alle sammen født ind i en sammenhæng, eller en kultur, som vi
er en del af. Med Muserum arbejder vi på at skabe rum, der inspirerer de
besøgende til at forstå og sætte spørgsmålstegn ved den verden, der omgiver os, og også til selv at ville udtrykke sig på forskellig vis: I tale, på skrift,
med forskellige tegn, analogt, digitalt etc.
Når man skal formidle noget for børn helt ned til nul år, der endnu
ikke kan læse, er formidlingen nødt til at ligge i det oplevede. Børn oplever
med alle deres sanser, og i et museumsrum for dem er det derfor vigtigt,
at elementerne i udstillingen er sansestimulerende.17 Med Muserum har vi
derfor forsøgt at skabe et oplevelsesunivers for børn, hvor kunst, litteratur
og historie er et led af en sanselig helhedsoplevelse.
En anden præmis for et museumsrum for de helt små er, at det skal
være trygt og sikkert, at de voksne, der besøger udstillingen med børnene,
kan slappe af og lade børnene udforske det på egen hånd. På den måde kan
både voksne og børn nyde oplevelsen. Dette giver også børnene mulighed
for at se, hvordan andre børn interagerer med hinanden, med andre voksne og med det udstillede - hvilket kan inspirere barnet til at prøve disse
ting selv.
Muserum består af en række rum, der både styrker børns egen kultur og
egne udtryksformer og deres forståelse for den verden, der omgiver dem.
Muserum er frirum for børns egen legekultur, og børnene skal have
frihed til at udforske på egne præmisser. Det er børnenes egne oplevelser,
der er i centrum, og måden, de oplever den kunst, de bliver præsenteret
for, skal derfor være så lidt voksenstyret som mulig.
Der er også nogle lavpraktiske hensyn at tage, når man skal skabe rammer for de yngste i målgruppen. Et problem i forhold til formidling til
børn i daginstitutioner er for eksempel, at museernes åbningstider ofte
ikke passer ind i daginstitutionernes daglige rytme.18 Museerne åbner tidligst kl. 10, og eftersom de fleste institutionsbørn spiser frokost ved ellevetiden, når de dårligt nok at komme indenfor og få overtøjet af, før de
skal til at spise. Det giver ikke megen tid til fordybelse. Når de så har spist,
er det ved at være tid til eftermiddagsluren for de mindste. Så nu må de
vende næsen mod daginstitutionen igen.
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Muserum har derfor åbent mandag til torsdag fra kl. 9.30-11 for daginstitutioner, dagplejemødre og barslende. Der er plads til at spise medbragt
mad, puslefaciliteter og plads til barnevognsparkering på museet.
Børnefamilier kan besøge Muserum hver dag mellem kl. 11 og 16. De
fleste besøgende bliver i halvanden til to timer, men der har også været
besøgende, der er blevet i op til fire timer.
I Muserum lægger vi vægt på positive forventninger. Muserum er et
sted, hvor vi forsøger at undgå ordet ikke. De fleste børn under fire år registrerer ikke ordet ’ikke’. Hvis du beder et lille barn, der sidder og tegner på
et stykke papir på bordet, om ikke at tegne på bordet, vil de ofte tegne på
bordet, fordi de hører tegne [på] og bord. I Muserum skal alle tage skoene
af. Alle må gerne røre ved tingene i Muserum. I resten af museet, må man
gerne kigge på tingene. Mange af tingene er gamle og kan gå i stykker, hvis
man piller ved dem. Man må gerne lege i Muserum. På resten af museet skal man være mere stille, så alle kan gå og forestille sig, hvordan det
for eksempel var at leve i Gustav Wieds hus osv. Ved at holde sig til den
positive forventning bliver museumsbesøget ladet med en positiv følelse,
børnene tager med sig. De forstår, hvorfor de ikke skal røre ved uvurderlige
ting, at museet rummer på uerstattelige skatte, og at de har medansvar for,
at museet kan blive ved med at vise os alle sammen disse spændende ting.
Det er vigtigt, at Muserum altid er ryddet pænt op inden institutionsbesøg, så rummet udstråler en positiv forventning om, at børnene respekterer, at rummet er smukt. Efter et år, hvor alle børn i Muserum har fået
lov til at røre og gøre og lege i rummet, er der endnu ikke noget, der er gået
i stykker i Muserum - så det lader til, at den positive forventning virker.

MUSERUM – EN VERDEN AF FORMER OG FARVER
Med Muserums første udstilling Alverdens farver forsøger vi at formidle
farvelære for de yngste. Vi har valgt en udstilling om farver, fordi farver
er et nonverbalt sprog, som vi alle har adgang til, og fordi alt det, der
omgiver os, består af former, farver og tekstur. At lægge mærke til former
og farver kan hjælpe børnene med at afkode og gengive deres omverden.
Farver er en del af vores historiske billede, vores kunstneriske udtryk og
vores samtid.
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Fig. 1
I spejlgangen gentager mønstre,
elementer og kroppe sig, man kan se sig
selv igen og igen og få fornemmelsen af
dybde. Går man igennem den magiske
spejlgang ender man i det hvide rum
hvor børnene og deres voksne kan
slappe af på en sansepude, lavet af hule
fibre, mens de ser på hvordan krystaller
bryder lysets farver. Her får børnene og
deres voksne en fornemmelse af dybde
og farvekompositioner.
Foto: Anna Zieler & Marie Abel Hesse |
Roskilde Museum
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Udstillingen, som er udviklet af billedkunstner Hanne Marie Zieler i samarbejde med artiklens forfattere, er tænkt i zoner, der på forskellig vis kan
pirre børnenes nysgerrighed - og skabe rum for undren og opdagelser. Der
er en regnbuegang, der består af tekstiler med forskellig struktur, hvor
børn kan ’mærke’ farver; der er en lille værkstedszone med byggeklodserne
Plus-Plus’er og det kunstpædagogiske legetøj Visuer, hvor børnene selv
kan eksperimentere med former og farver, så de bliver håndgribelige; der
er en montre med genkendelige genstande, der er malet grå, hvor man
kan få en fornemmelse af farvers betydning og signaler (vi kalder den ’en
verden uden farver’); en spejlgang, hvor børnenes vestibulære sans bliver
udfordret, og hvor de selv indgår som et element i en uendelig verden af
farver; en oplysningszone med tonede farvecirkler på gulvet og malerier
på væggen, der på forskellig vis henviser til klassisk farvelære, og som opmuntrer til refleksion: Newton og Ittens farvecirkler, og malerier, der illustrerer, at himlen ikke altid er blå, blade ikke altid er grønne, og at kolde
miljøer ikke nødvendigvis har ’kolde’ farver; et hvidt rum, hvor børnene
kan ligge på en specialudviklet madras med hule fibre og se, hvordan det
hvide lys bliver brudt i regnbuens farver; et kuglebad, hvor børnene, for at
kropsliggøre kolde og varme farver, kan opleve at være omgivet af farven
blå, rød eller gul og en primærfarvezone, hvor børnene kan skabe et stort
rum eller op til tre små rum i de tre primærfarver og opleve, hvordan det
føles forskelligt, og hvordan lyset ændrer sig. Desuden er der i udstillingen
forskellige mobile elementer, der kan understøtte oplevelsen af farver: et
skab med udklædningstøj og tyl i forskellige farver, forstøverflasker med
vand og æteriske olier, hvor man kan ’lugte’ en farve, gummiringe og ’jorden er giftig’-stå-sten, bObles-dyr, biblioteksbøger, legetøjsbiler, puder,
puffer og forskellige hæklede dyr. Disse elementer er også medvirkende til,
at børnene kan være med til at ændre på udstillingens udtryk og derved
skabe udstillingen selv - hvilket giver dem en følelse af medejerskab over
udstillingen.
Vi søger med denne udstilling at fremme vores yngste borgeres viden
om former og farver. Vi ønsker at gøre dem glade for farver og nysgerrige
på farver (det er redskaberne) - og denne glæde og undren håber vi vil være
en af nøglerne til at fremme deres viden om kunst (hvorfor har de brugt de
farver, hvordan har de gjort m.m.), historie (middelalderens farver, julens
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farver osv.), deres samtid (stop skiltets farver, gadekunst, logoer, naboens
kats farve osv.). Den historiske dimension er en del af et hele.
Muserum er et rum for leg, børn leger sig til erfaringer - og det, der løfter
udstillingen fra leg til kunst, er intentionen med legen. En museal legeplads søger at inspirere de besøgende til at få viden om det emne, udstillingen handler om. Når børnene med deres voksne besøger Muserum, får
de frihed til at opleve æstetik på egen hånd. De trygge rammer i Muserum
gør, at børn såvel som voksne, kan slappe af og nyde oplevelsen sammen
på en ligeværdigdig måde - omend det foregår på børnenes præmisser.
Denne ligeværdighed ses også, når det er børnene, der har spurgt deres
forældre, om de ikke vil med på museum, når de har været på besøg i
Muserum med deres daginstitution.
Fig. 2
Viseur er udviklet af den schweiziske
kunstner Gottfried Honegger, og er et
kunstpædagogisk legetøj hvor der leges
med farver og forskellige geometriske
former.
Spillet skal fremme perceptionen og
den ”se proces” der gør øjet i stand til
at tænke, være kritisk, nysgerrigt og
kreativt.
Foto: Anna Zieler & Marie Abel Hesse |
Roskilde Museum
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I Muserum arbejder vi med æstetiske læringsprocesser, læring, der affødes
af sansepåvirkning, hvor processen er i fokus, og hvor børn gennem leg og
iagttagelse af andres interaktion i udstillingsrummet får læringsrige oplevelser, der henvender sig til deres aldersgruppe.

DANSK DESIGN FOR BØRN I MUSERUM
Det var vigtigt for os at have dansk design for børn i Muserum, fordi dansk
design er en vigtig del af dansk kultur - og nyt design opstår jo ved at lege
med former og farver. Derfor har vi de førnævnte bObles-dyr, puffer fra
Sebra, legeelementer fra Gonge, som vi har suppleret med et hjemmedesignet værkstedsbord og palle-møbler, ’vægge’ af gardiner og en magnetisk
kuglebane, der er designet af Jacob Saaby med Great Escape Design - for
at sætte tanker i gang hos voksne og børn om, hvilken funktion design
har, og hvordan man selv med former og farver kan skabe de udtryk og
funktioner, man ønsker sig. Børnenes leg med dansk design er et eksempel
på en æstetisk læreproces, hvor børnene ’sanser sig’ til et bestemt aspekt af
den danske kulturarv.

MOBILE INSTALLATIONER I MUSERUM
For at kunne tilbyde museale oplevelser for alle børn mellem nul og syv år,
også til dem, der af forskellige logistiske årsager ikke kan besøge Muserum
selv, er det en vigtig del af Muserums idé at udvikle mobile Muserum, der
kan komme ud og stå på daginstitutioner, på kulturinstitutioner eller i det
offentlige rum, hvor målgruppen færdes. Vi har til dags dato haft to meget
forskellige mobile installationer udstillet i Muserum-regi.
Den ene mobile installation er Farvejunglen, en installation lavet af en
gruppe studerende fra Performance Design på RUC. Installationen er
gruppens bachelorprojekt.
Allerede fra vi er spæde, bruger vi vores sanser, gør erfaringer og tilegner
os den verden, der omgiver os. Det er en væsentlig del af vores intellektuelle udvikling at bruge sanserne. Farvejunglen tilbyder en lang række
udviklingsmuligheder af de basale sanser, særligt synssansen og følesansen.
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Farvejunglen opfordrer børnene til selv at gå på opdagelse i dens univers
og arbejde kreativt og fantasifuldt med junglens udtryk. Børnene får mulighed for at røre, opleve og selv påvirke rummet og får herved stimuleret
både forståelsen af egen krop og rummet, de bevæger sig i.
I skæret af en UV-lampe ændrer farverne i junglen karakter, og mørklægningen af rummet skaber dette magiske univers, der udfordrer forståelsen af farver i et samspil med de fysiske objekters materialitet. Ikke alt i
junglen er, som det ser ud til. Farvejunglens ramme er et letvægtstelt, der
kan transporteres i en vadsæk. Efter jul vil den kunne lånes af daginstitutioner for to uger ad gangen, så de kan få deres eget mini-museum. Med
installationen vil følge en logbog, hvor institutionerne kan videreformidle
idéer til aktiviteter i forbindelse med udstillingsbesøget og erfaringsudveksle.
Projektet med udlånet af en miniudstilling i et telt er et pilotprojekt for
at afsøge behovet og udstillingsformen.
Udover Farvejunglen har Muserum også fået udviklet lysbordet Farvelyd af en dygtig gruppe HumTek-studerende fra RUC. Begge grupper
studerende har selv henvendt sig til Muserum og bedt om at måtte udvikle
noget til et børnemuseum. Muserums aktiviteter er således med til at understøtte og styrke samarbejdet mellem RUC og Roskilde Museum.
Før Farvejunglen havde vi en digital interaktiv mobil kunstinstallation.
Tog Coupéen er udviklet af digital designer Camil Hesse og var et stort
hit hos de besøgende børn. Denne installation er et godt eksempel på en
æstetisk digital kunstoplevelse for børn.
Tog Coupéen er en projektion af togturen mellem Roskilde og København, som vindue og to bænke i hver side danner rammen om kupéen.
Børnene blev inviteret til at tage plads, og med deres vægt afgjorde de,
om toget skulle køre i den ene retning eller den anden. Hvis der sad flere
børn på den ene bænk, ville det føles for dem, som om toget kørte fremad,
mens det for de andre ville opfattes, som om de kørte baglæns. Jo større
vægtforskel, desto hurtigere kørte toget. Var vægten lige på begge sidder,
stod toget stille.
Tog Coupéens sigte var at fremme børns sanseintegration og at sætte
børnene i et dialogisk forhold mellem deres krop og kunstværket. Installationen inviterer til leg, kropsligt engagement og sansning. Børnenes mulighed for at påvirke handlingen understøtter deres motivation for leg og
viser dem, at de er aktører i egen ret.
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Teknologier påvirker vores liv og vores færden - også på uforklarlig vis.
Installationen skulle få børnene til at undre sig og i deres leg afprøve og
bevidst manipulere med reglerne og mekanismen i kupéen. Børnene fik
medejerskab over installationen og medansvar for oplevelsen.

MUSERUM HAR VOKSEVÆRK
Med Kulturministeriets nye børne- og ungekulturstrategi fra maj 2014
er børnekultur og kulturelle tilbud for selv de allermindste børn for alvor
kommet på den politiske dagsorden - og det er ikke et øjeblik for tidligt!
Vi oplever, at der eksisterer et stort behov for kulturelle aktiviteter, der er
tilgængelige for børn under 7 år. Siden Muserum åbnede den 17. januar
2014, har over 7000 børn under syv år været på besøg i udstillingen. Mandag til torsdag har Muserum været booket flere uger i forvejen af daginstitutioner, dagplejemødre og barslende. Vi arbejder derfor på at åbne flere
Muserum for at kunne dække behovet og for at anspore til flere kulturelle
oplevelser for børn og deres voksne. De nye Muserum kommer både til at
ligge inden for Roskilde Museums fysiske rammer og uden for museet i
form af Muserum-satellitter.
Det interessante ved udviklingen med at skabe museale tilbud, der er i
øjenhøjde med brugeren, er, at vores målgruppe vokser sig højere år for år.
Det vil muligvis betyde, at vi om et par årtier vil formidle kultur på en helt
anderledes måde for voksne!
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Fig. 3
Tittebøøøh!
En af målgruppens absolutte yndlingslege er at gemme sig bag de farvede
gardiner og overraske hvem der måtte
stå på den anden side med et kukkuk
eller tittebøøøh!
Foto: Anna Zieler & Marie Abel Hesse |
Roskilde Museum
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BOEDE DER VIKINGER I
FREDERIKSSUND?
Af Katrine Ipsen Kjær

I Frederikssund ved Roskilde Fjord er vikingetiden hver sommer ganske
nærværende, når karakterer som Gorm, Thyra og Svend Tveskæg bliver
levendegjort i årets vikingespil på Kalvøen. Faktum er, at fund fra vikingetid (775-1050 e.Kr.) er ganske sparsomme i det område, som langt senere
blev til det nuværende Frederikssund.1 Derfor vakte det da også, særlig lokalhistorisk, interesse, da Roskilde Museum i sommeren 2013 fandt spor
af en bebyggelse i den sydlige del af Frederikssund, som havde været beboet i vikingetiden, samt i den forudgående periode, der benævnes yngre
germansk jernalder.
Roskilde Museums undersøgelse blev foranlediget af henvendelse fra
Frederikssund Kommune, der ønskede at udføre en planlagt udstykning
til byggegrunde. En arkæologisk forundersøgelse blev iværksat, som viste
forhistoriske bebyggelsesspor i området (Fig. 1).2
Frederikssund er en relativt ny by, som fik sit navn i år 1649. Bebyggelsen, som lå forud for denne navngivelse, udviklede sig i nærheden af et
færgested eller en ladeplads, som omtales allerede i 1300-tallet. Færgestedet har formentlig ligget for enden af den nuværende Havnegade på et i
middelalderen ubebygget overdrev. Færgestedet betjente den daværende
købstad Slangerup, der ligger 7 km øst for det nuværende centrale Frederikssund. I 1600-tallet bosatte købmændene fra Slangerup sig langs den
nuværende Havnegade. I løbet af 1700-tallet begyndte byen at brede sig
fra denne ene gade.3 Ældre kortmateriale viser, at Frederikssund fra at være
en mindre by ekspanderede voldsomt i 1800-tallet og derefter udviklede
sig rykvis mod nuværende udbredelse.
Selvom fund fra vikingetid er sparsomme i Frederikssund, antyder adskillelige forhold, at området må have været bosat i vikingetid. I nærheden
af det middelalderlige færgested lå landsbyerne Ude Sundby, Oppe Sundby og Bonderup, hvis stednavne alle vidner om en oprindelse i vikingetid
eller tidlig middelalder.4 Frederikssund Kirke, som er den tidligere Ude
Sundby Kirke, og Oppe Sundby Kirke er oprindeligt romanske kirker
fra 1100-tallet.5 Endelig er der nordøst for Frederikssund, udenfor Græse

Foto modsatte side:
Udgravet grubehus
Foto: Sofie Jørgensen |
Roskilde Museum

Fig. 1
Frederikssund. Udgravningens placering
er markeret med rød cirkel.
© Kort- og Matrikelstyrelsen
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Bakkeby fundet en gravplads, hvis grave på baggrund af genstandsmaterialet kan dateres fra midten af 600-tallet og frem til cirka år 1000 e.
Kr.6 Kirkerne kan ved sin datering til tidlig middelalder ikke kobles direkte til vikingetiden. Det samme gør sig gældende for navnestoffet. Men
sammenholdes kirkernes tilstedeværelse med navnestoffet, samt den her
nævnte gravplads, sandsynliggøres tidligere bebyggelse i området.
Fig. 2
Luftfoto, hvor udgravningsfelterne er
markeret. Søgegrøfterne ses som lange
øst-vest gående rækker på luftfotoet.
Tegning: Roskilde Museum

BOEDE DER VIKINGER I FREDERIKSSUND?

TOPOGRAFI
Det højeste sted i Frederikssund er kirkens grund, som ligger 17,5 m over
havet. Mod vest falder terrænet jævnt mod fjorden. Det undersøgte område ligger i et spredt bebygget område i det sydlige Frederikssund, cirka 500
meter fra fjorden. I dag er der ikke udsyn til fjorden på grund af en nyere
affaldsdeponering, der ligger mellem det undersøgte område og fjorden.
Undersøgelsesområdet ligger omkring 8-10 meter over havet (m.o.h). Det
højeste sted ligger i kote 10, som befinder sig i den nordligste del af det undersøgte område. Terrænet falder jævnt mod syd med cirka 1,5 m. Nordvest og vest for det undersøgte område er landskabet let forhøjet i forhold
til det undersøgte område. Ellers er terrænet relativt jævnt, før det 150 m
før fjorden skråner ned mod denne (Fig. 2).

UDGRAVNINGEN
Prøvegravningen foregik i foråret 2013, og søgegrøfterne afslørede spor af
stolpehuller, hvoraf mindst en huskonstruktion kunne erkendes. Samtidig
var der spor af grubehuse og affaldsgruber. I juni 2013 blev den egentlige
udgravning iværksat.7 Muldjorden blev fjernet fra to felter på tilsammen
4500m2, hvor søgegrøfterne havde vist den største koncentration af anlæg. Den nordlige grænse stødte op til Østersvej, som har et øst-vestligt
forløb fra Marbækvej ud mod Roskilde Fjord (Fig. 3). Undergrunden bestod primært af let leret sand, men let sandet ler forekom visse steder.
Muldlaget varierede mellem 30 og 70 cm. Området stod i græs, men har
været pløjet indtil for få år siden. Ved den arkæologiske udgravning blev
der fundet fem langhuse og ni grubehuse, som efterfølgende vil beskrives.

LANGHUSE
Blandt de mørkfarvede fyldskifter, der fremkom i felterne, kunne fem treskibede langhuse udskilles ved de jordgravede huller, hvori de tagbærende
stolper havde stået. I daglig tale kaldes disse huller for stolpehuller (Fig.4).
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Fig. 5
Grubehuse, der er omtalt i teksten.
Tegning: Katrine Ipsen Kjær |
Roskilde Museum

N
Hus 1
Hus 2
Hus 3

•
Fig. 3
Udgravningsplan, ROM 3089.
Sydbyen IV.
Tegning: Katrine Ipsen Kjær |
Roskilde Museum
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Fig. 4
Langhuse, der er omtalt i teksten.
Tegning: Katrine Ipsen Kjær |
Roskilde Museum

Hus 11
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Hus 9 lå i det nordøstlige hjørne af felt 1. Huset var det bedst bevarede,
idet der var spor af både den tagbærende konstruktion samt af støttestolperne til husets væg. Huset var 17,8 m langt og 7,6 m bredt. Den tagbærende konstruktion bestod af fire stolpepar, der stod i et øst-vest gående
forløb. Længdeafstanden mellem de tagbærende sæt stolper var mellem
4,9 og 5,5 m, med den korteste afstand i de to vestligste sæt. Tværspændet
mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,3 og 2,8 m, hvor det korteste spænd forekom i det vestligste sæt. Flere af de tagbærende stolper var
blevet udskiftet, mens huset endnu var i brug. De yderste sæt tagbærende
stolper i begge ender indgik i husets lige afskårne gavl. Støttestolper var
bevaret hele vejen rundt om huset i en afstand af 2,0 til 2,8 m fra de tagbærende stolper. Ingen af disse havde det forventelige skråtstillede udseende
i profilsnittet. Trods dette, sandsynliggør den store afstand mellem disse
stolper og de tagbærende stolper, at de har fungeret som støttestolper frem
for vægstolper. Støttestolper i langhuse er et karakteristika, der optræder
i vikingetid. I den sydvestlige del af huset var en indgang markeret ved to
stolper, der var placeret længere inde mod huset midte end støttestolperne.
Husets konstruktionsmæssige træk daterer huset til vikingetid.
Hus 10 lå i den centrale del af felt 1 i den østlige side. Huset havde
fem sæt tagbærende stolper. Huset lå orienteret øst-vest. Længdeafstanden
mellem de tagbærende sæt stolper var mellem 3,34 og 5,5 m, hvor den
korteste afstand var mellem det første og andet sæt i den vestlige ende.
Tværspændet mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,1 og 3,1
m, hvor den korteste afstand var at finde i det yderste sæt, og de længste
afstande fandtes i de midterste sæt i huset. Disse mål indikerer, at huset
har haft et let buet vægforløb, men ingen af vægstolperne var bevaret til
at bekræfte dette. Det østligste sæt af huset blev ikke afdækket, eftersom
det forestående husbyggeri ikke berørte tilstødende arealer. Afstandene
mellem de afdækkede, tagbærende stolpesæt virker i dette hus så systematiske, at det antages, at med det manglende sæt ville husets tagbærende
konstruktion i sin fulde længde have været 21,5 m. Da hverken gavle eller
vægge er bevaret af dette hus, kan husets oprindelige længde og bredde
ikke afgøres. Denne hustype dateres ud fra sine konstruktionsmæssige
træk til sen yngre germansk jernalder og vikingetid.
Hus 8 lå i den nordlige del af felt 1, lige vest for hus 9. De to huses
tætte placering udelukker samtidighed. Hus 8 havde tre sæt tagbærende
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stolper og var orienteret øst-vest. Længdeafstanden mellem de tagbærende
sæt stolper var 4,22 og 4,9 m. Tværspændet mellem stolperne i de enkelte
sæt var mellem 2,6 og 3,28 m. Den tagbærende konstruktion er 9 m, men
da ingen væg eller gavle var bevaret i huset, kendes husets eksakte længde
og bredde ikke. Typologisk kan huset ikke dateres mere præcist end til
yngre jernalder.
Hus 14 lå i den vestlige del af felt 1. Huset bestod af fire sæt tagbærende stolper. Huset lå orienteret østnordøst-vestsydvest. Afstanden mellem
de tagbærende sæt var i den østligste ende mellem 3,3 og 3,78 m. Det
vestlige sæt lå 5,18 m fra det nærmeste sæt tagbærende stolper og med
større afstand til de øvrige tagbærende sæt. Huset er i denne ende ikke
fuldt afdækket, eftersom beplantning forhindrede dette. Den indbyrdes
afstand mellem de to stolper i de enkelte sæt var mellem 3,0 og 3,5 m.
De korteste afstande forekom i de to østligste sæt. Den nordlige væg var
sporadisk bevaret, og den sydlige væg var bevaret ved enkelte stolper. Om
der her er tale om støtte- eller vægstolper er uklart. En mulig indgang var
at finde i den nordlige væg. Huset var 7 m bredt fra væg til væg. Da huset
ikke blev afdækket i sin fulde længde kendes denne ikke. Da kun dele af
huset fremkom i udgravningen vanskeliggøres dateringen af huset. Det er
dog muligt, at huset skal dateres til ældre jernalder, grundet husets konstruktionsmæssige træk.
Hus 11 lå i den sydligste del af felt 1. Huset havde tre sæt tagbærende
stolper og var orienteret øst-vest. Længdeafstanden mellem de tagbærende
sæt var 4,83 og 5,7 m Tværspændet mellem stolperne var mellem 2,75 og
3,24 m. Længden på den tagbærende konstruktion var 10,74 m. Det østligste sæt var trukket lidt mod nord. Huset havde hverken bevarede gavle
eller vægstolper, hvilket gør, at husets eksakte mål forbliver ukendte. Huset
dateres til yngre jernalder.
En gårdsenhed i jernalderen, som den her beskrevne bebyggelse skal
henføres til, bestod i de østlige dele af landet oftest af et til to samtidige
hovedhuse, hvortil der hørte et eller flere mindre udhuse/driftsbygninger
samt et antal grubehuse. Hovedhusene fungerede som beboelse og kunne
være delt i flere rum. Driftsbygningerne eller udhusene var arealmæssigt
mindre end hovedhusenes, og grubehusene fungerede som værkstedshytter. I den her fremlagte bebyggelse i Frederikssund, har Hus 9, 10 og 14
sandsynligvis været anvendt til beboelse, mens hus 8 og hus 11 formentlig
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har fungeret som driftsbygninger tilhørende disse huse. Der er ingen spor
af, hvilken specifik funktion driftsbygningerne har haft. Da hus 8 og hus 9
ikke har været i funktion på samme tid, må der være tale om en bebyggelse i flere faser, hvilket da også understøttes efterfølgende af grubehusenes
spredte datering.

GRUBEHUSE
Ni grubehuse fremkom på de to felter (Fig. 5). Et grubehus forklares sædvanligvis som en værkstedshytte eller en vævehytte. Et grubehus adskiller
sig fra langhusene ved sin konstruktion. Tabte genstande fra grubehusets
funktionstid kan ved gunstige forhold endnu findes i husenes bundlag.
Når brugen af grubehuset ophørte, brugtes den nedgravede grube, hvorover grubehuset var opført, til at smide affald i. Disse genstande kan ligeledes være bevaret og danne baggrund for en datering af huset. Grubehuse
forekommer i store dele af forhistorien, fra yngre romersk jernalder til ind
i middelalder.
På felt 1 lå tre grubehuse i den nordlige del af feltet i forlængelse af hinanden på en nord-syd gående række. To grubehuse lå midt i feltet, og to
grubehuse lå sydligst i felt 1. På felt 2 lå der to grubehuse i hver sin ende af
feltet. Ingen grubehuse var anlagt oven i hinanden. To typer af grubehuse
forekom på det undersøgte område. De cirkulære mindre grubehuse8 og
de større rektangulære.9 De cirkulære grubehuse fandtes primært i den
nordlige del af det undersøgte område, og de større rektangulære grubehuse fandtes primært i den sydlige del af området. De cirkulære grubehuse
havde en diameter mellem 2,4 og 3,0 m. De rektangulære grubehuse var
mellem 3,34 og 4,7 m lange og mellem 2,87 og 4,0 m brede. Husene var
alle konstruerede med en nedgravet flad bund og en tagbærende stolpe i
hver gavl på nær hus 6, hvor bare den vestlige, tagbærende stolpe fandtes.
Her var en større pæl placeret i det østlige område, hvor en tagbærende
stolpe ville være forventelig. Derfor foreligger sandsynligheden, at denne
pæl har fungeret som den østlige tagbærende stolpe. Intet gulvlag kunne
erkendes i grubehusene.
Generelt ses ingen udskiftninger af de tagbærende stolper i grubehusene. Vægforløb, der blev udgjort af spor af nedhamrede pæle, var bevaret i
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fire af de ni grubehuse. Pælene stod systematisk i en enkelt række rundt i
kanten af grubehusenes bund. Pælene har formodentlig udgjort rammen
for lerklinede vægge. Under bunden af hus 1, hus 2 og hus 3 fremkom i
den nordlige del en oval nedgravning, som var gravet dybere end grubehuset.10 Disse nedgravninger var mellem 54 og 68 cm lange og mellem 23
og 28 cm dybe. Nedgravningerne havde ujævne sider og en ujævn, flad
bund. Fyldet var homogent og, på nær en mørkere nuance, identisk med
grubehusets fyld. Den systematiske forekomst af disse gruber antyder en
bevidst placering foretaget i grubehusets funktionstid.
Formålet med gruberne er uklart. I grubehusene på Vestervang i Kirke
Hyllinge fandtes ligeledes gruber under fem af 21 grubehuse, hvis funktion ligeledes står uklart. At gruberne ikke var en fast del af grubehuskonstruktionen, hverken i bebyggelsen på Vestervang eller i Sydbyen, antyder,
at de ikke har været nødvendige i alle grubehuse. Det er således muligt,
at gruberne skal ses i sammenhæng med aktiviteter, der har adskilt sig
fra aktiviteter foretaget i grubehuse uden disse gruber. En fremført tolkningsmulighed af gruberne på Vestervang er, at gruberne har fungeret som
”mandehuller”, hvor en person har kunnet stå oprejst i forbindelse med
udførelsen af et specifikt arbejde.11 I Frederikssund på den her fremstillede lokalitet fandtes gruberne kun i de mindre, cirkulære grubehuse. En
tolkningsmulighed er derfor, at disse gruber har været nødvendige i de
mindre grubehuse frem for i de store grundet pladsforskellen de to typer
grubehuse imellem. Formålet med de sekundært nedgravede gruber kan
således være bestemt af typen af udførte arbejder, eller de kan være bestemt
af de pladsmæssige forhold, uagtet hvilket udført arbejde der har fundet
sted i grubehusene. En tredje og sidste forklaring kan være af kronologisk
art. Tidsmæssigt er de store rektangulære grubehuse yngre end de små
cirkulære, hvilket blandt andet fundet af to fibler fra det 7. årh.12 (Fig.
6, Fig. 7) samt fundet af et lerkar fra 900-årene og en konisk tenvægt i
sekundært anvendt klæbersten13 bekræfter. De fundne genstande i grubehusene på Sydbyen IV daterer således de mindre cirkulære grubehuse
til ældre germansk jernalder og de større rektangulære til den sene del af
vikingetid. Da de sekundært nedgravede gruber kun eksisterede i de ældste
grubehuse, kan det tænkes, at udviklingen i arten af udført arbejde med
tid har gjort den sekundært nedgravede grube unødvendig.
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Fig. 6
Rektangulær pladefibel fra hus 3.
Foto: Pernille Kokfeldt |
Roskilde Museum

Fig. 7
Oval pladefibel fra hus 3.
Foto: Pernille Kokfeldt |
Roskilde Museum
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Grubehuse blev som tidligere nævnt anvendt i forbindelse med udførelse
af forskelligt håndværk. I to af grubehusene blev fundet tenvægte,14 som
kan indikere, at de her omtalte grubehuse er blevet brugt til tekstilproducerende formål. For at finde restprodukter af produktion og bearbejdning
af metalredskaber, blev de udtagne jordprøver fra alle grubehusenes nedre
lag soldet i et fintmasket net. Det tilbageværende materiale blev undersøgt
med en magnet for at finde blandt andet hammerskel. Undersøgelsen var
dog uden positivt resultat. Der er således intet, der tyder på, at der er
foregået metalhåndværk i grubehusene. I tre af de fire større rektangulære
grubehuse fandtes der centralt i bunden af grubehuset en samling af sten,
hvor stenene i hus 13 var både brændte og ubrændte. Funktionen af disse
stensamlinger er uklar.
De ovenfor nævnte genstande findes hyppigt i grubehuse, men ud over
dette fandtes der i det ene grubehus, hus 3, to fibler. Fiblerne var henholdsvis en oval pladefibel (type J1c15) og en rektangulær pladefibel (type
K1a16). Den ovale pladefibel er udført i bronze. Fiblen er prydet med et
slangelignende og gennembrudt motiv i stil C. Motivet forestiller to slangelignende dyr, hvor den enkelte slange består af to parallelle bånd. De
to slanger har hovederne mod hinanden. På bagsiden ses nålefæstet, hvor
selve nålen er brækket af. Hvor nåleholderen skulle være placeret, resterer
bare et korrosionsprodukt.
Den rektangulære pladefibel er ligeledes udført i bronze. På forsiden
er fiblen pålagt tin, der giver den en blank sølvlignende overflade. Fiblen
er udført med en smal ramme, hvori et bånd, centralt ornamenteret med
tætstillede bukler, slynger sig i et regelmæssigt mønster. På bagsiden af fiblen fandtes organiske rester i området med det knækkede nålefæste. Håbet
var, at det organiske materiale var en bevaret tekstilrest, fra det klæde, hvor
i fiblen var fastgjort. I de tilfælde hvor tekstil har været bevaret på bagsiden
af fibler, har materialet givet informationer om fabrikattypen og fremstillingsteknikker.17 Disse informationer er, i sammenhæng med placeringen
af fundne fibler i grave, baggrunden for tolkningen af, hvordan den forhistoriske klædedragt har kunnet tage sig ud. Sådanne informationer kan
hentes fra selv en ringe mængde bevaret tekstil. Det var en skuffelse da
konservatorens trænede øje afkræftede, at strukturen i det organiske materiale stammede fra tekstil.
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Begge fibeltyper dateres til det 7. årh. (yngre germansk jernalder). Begge
fibeltyper findes i kvindegrave særligt på Bornholm, som er det sted i landet, hvor størstedelen af grave fra denne periode er fundet.18 Derfor var
spørgsmålet ved udgravningen, om fiblerne repræsenterede en kvinde, der
højst usædvanligt var blevet gravlagt i grubehuset?
I kvindegrave fra det 7. årh. findes begge fibeltyper. De kan forekomme
enkeltvis, sammen med en til to andre fibler af varierende type, eller i
kombination med hinanden i første halvdel af det 7. årh. De rektangulære
pladefibler kan optræde parvis, til tider sammen med en større fibeltype i
slutningen af det 7. årh. Smykkeudstyrets placering i graven indikerer, at
de rektangulære pladefibler har siddet enkeltvis på hver side af brystet. I
første halvdel af det 7. årh. blev fiblerne forbundet med op til flere perlekæder. Fra den ene fibel kunne et toiletsæt bestående af pincet, øreske
og spatel hænge i en kæde.19 Hos flere gravlagte har en tredje fibel været
placeret ved halsen. I slutningen af det 7. årh. var perlekæderne flyttet fra
fiblerne på brystet og længere op mod halsen, hvor de nu blev fastgjort i
hver sin side af en større rektangulær pladefibel og holdt adskilt af et par
perlespredere.20
Fiblerne i hus 3 i Sydbyen IV lå med en indbyrdes afstand på 75 cm
i grubehusets nederste lag. Den ovale pladefibel stod lodret, og den rektangulære pladefibel lå horisontalt med bagsiden opad. En gennemgang af
gravene på Nørre Sandagergård Vest, som er en af de større gravpladser fra
yngre germansk jernalder på Bornholm, viser, at fiblerne kan være lejret
anderledes end den forventede horisontale med forsiden opad i grave.21
Forholdet skyldes, at gravlagte fra denne periode hyppigt blev nedlagt i
graven på siden i sovestilling. Når legemet opløstes i graven, som følge af
de naturlige nedbrydningsprocesser, skiftede smykkeudstyret på afdødes
bryst langsomt position. Som følger deraf, vil fiblerne lejre sig bestemte
steder i graven, med en maksimal afstand fiblerne imellem på 20 cm.22
Fiblerne i hus 3 skal ikke her tolkes som smykkeudstyr fra en grav, grundet
flere forhold. Da fiblerne i hus 3 lå med en afstand på 75 cm, sammenholdt med manglen på andre genstande der kunne forbindes med en kvindegrav, og det faktum, at fiblerne ikke lå i en gravlignende nedgraving,
taler imod, at der her er tale om en kvindegrav. I forhold til Bornholm er
lignende fibler på Sjælland hyppigst detektorfund, forbundet med bebyggelser af forskellig art.23 Det er i denne sammenhæng de her fundne fibler
skal forstås.
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KONKLUSION
Boede der vikinger i Frederikssund? Ja, det gjorde der! Den arkæologiske
undersøgelse i 2013 blotlagde 14 hustomter, hvor de fem var treskibede
langhuse, og de resterende ni var grubehuse. Den her fundne bebyggelse,
hvoraf mindst et af hovedhusene har været anvendt i vikingetid, gør det
klart, at vikinger i hvert fald boede i det nuværende, sydlige Frederikssund.
Hus 9 og hus 10 og muligvis hus 14 har formentlig været hovedhuse,
mens hus 8 og hus 11 har fungeret som driftsbygninger. Om både hus 9
og hus 10 har været i brug samtidig eller har afløst hinanden er uklart, da
husenes datering overlapper hinanden, men to af husenes tætte placering
taler for, at vi her ser flere faser af samme bebyggelse.
Typologisk er der tale om en hustype, der er brugt gennem størstedelen af forhistorien, men konstruktionsmæssige træk daterer de her fundne
huse primært til yngre jernalder, hvor hus 10 og hus 9 kan dateres mere
specifikt til sen yngre germansk jernalder og vikingetid. Grubehusene
spænder i datering fra 600-årene til og med 900-årene og ligger således
stort set indenfor samme dateringsramme som de her fundne langhuse.
Derfor tolkes grubehusene og langhusene som tilhørende en bebyggelse i
flere faser, som blev udgjort af et til to samtidige hovedhuse, med tilhørende driftsbygninger, samt et antal grubehuse. Sandsynligheden foreligger, at
bebyggelsen har strakt sig udenfor det undersøgte område. De her fundne
huse repræsenterer en bebyggelse, der har flyttet rundt i området gennem
400 år.
At vikingetidsbebyggelse ikke er bedre repræsenteret i og omkring Frederikssund, kan til dels skyldes Frederikssunds tilblivelseshistorie. I forbindelse med byens kraftige ekspansion i 1800- og 1900-tallet er det ikke
sikkert, at kulturhistoriske fyldskifter er blevet registreret, såfremt sådanne
blev påtruffet. Et muligt sted for en sådan ikke registreret bebyggelse kunne blandt andet være i nærheden af Frederikssund Kirke. Et kvalificeret
bud på, hvor endnu ikke fundet jernalderbebyggelse kunne findes, er nord
og øst for Oppe Sundby Kirke, hvor området endnu ligger ubebygget hen.
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EN HÅRRIVER FRA VIKINGETIDEN Nyt fra udgravningerne i Vindinge
Af Ole Thirup Kastholm

Mens naturvidenskaberne især søger at finde svaret og afdække dets kompleksitet, er de humanistiske videnskaber oftest drevet af de mange facetter, som knytter sig til selve spørgsmålet. Arkæologien er en humanistisk
videnskab og har det grundlæggende formål - ved studiet af menneskets
forhistorie gennem materielle levn - at berige nutidens mennesker med
historisk dybde og indsigt i livets mange udfoldelsesmuligheder gennem
tiden. Men der findes sjældent endegyldige svar, når det drejer sig om det
forgangne. I de følgende linjer skal vi se, hvordan en enkelt lille vikingetidsfigur, som trækker sig i håret og skærer ansigt, kan berige os med flere
spørgsmål end svar.

ARKÆOLOGIEN OG VINDINGE
Landsbyen Vindinge sydøst for Roskilde har et langt generalieblad, set
med arkæologiske øjne. I årene fra 1970 og frem foretog Nationalmuseet
vigtige udgravninger på Stålmosegårds marker nord for landsbyen; udgravninger, som var foranlediget af gårdejer Axel Nielsens arkæologiske
fund på sine jorder og den daværende Roskilde Arkæologiklubs undersøgelser (Fig. 1). Det drejede sig ikke mindst om gravpladser fra to adskilte
forhistoriske perioder. Den ene var 5.000 år gammel - fra den mellemste
del af bondestenalderen - og den første af sin slags på Sjælland. Den anden
var hovedsageligt fra sidste del af 300-tallet e.v.t., slutningen af romersk
jernalder.1
Fra slutningen af 1970’erne overtog Roskilde Museum det arkæologiske ansvar for området og har indtil i dag fortsat engagementet i Vindinge
og omegn. Mange arkæologiske fund er gjort siden, ikke mindst rester
af bebyggelse fra jernalderen og vikingetiden; og i umiddelbar nærhed af
Vindinges landsbykerne er blevet påvist bebyggelsessammenhæng fra tidsregningens begyndelse og til middelalderlandsbyens grundlæggelse (Fig.
2).2

Foto modsatte side:
Hårriveren fra Stålmosegård.
Foto: Cille Krause |
Roskilde Museum
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Fig. 1
Axel Nielsen og Trunte, sommeren
2014. Fra 1970’ernes start og til i dag
har først Nationalmuseet og senere
Roskilde Museum lavet arkæologiske
undersøgelser på Axels jorder og nydt
godt af hans interesse for arkæologien
og hjælpsomhed med rendegraveren.
Foto: Anne Kirstine Vestergaard |
Roskilde Museum
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hidtil havde været Axel Nielsens kartoffelmark. Her havde ikke alene været gunstige betingelser for kartoffeldyrkning, men også helt usædvanlige
bevaringsforhold, set fra et arkæologisk perspektiv. Et overordentligt tykt
muldlag på til tider over en meter havde beskyttet jernalderbebyggelsen,
så lergulve og stenlagte ildsteder var bevaret samt en stor mængde oldsager, ikke mindst i form af potteskår og dyreknogler. Ved metaldetektorens hjælp blev fundbilledet beriget med adskillige oldsager: jernknive,
våbendele, smykkegenstande - ja, et helt depot af sølvmønter bestående
af mere end 30 hele mønter fra sen vikingetid, og endnu flere ituklippede
fragmenter af mønter, dukkede op.5
Hele denne sag kræver naturligvis nøje granskning før noget endegyldigt kan siges. Der er bebyggelse og fund fra flere perioder over en 1000årig horisont, og udredningsarbejdet ved skrivebordet er først påbegyndt.
Denne artikel vil derfor blot dvæle ved en lille detalje fra udgravningen, en
enkelt genstand med et bemærkelsesværdigt motiv.
Fig. 2
Kortet giver et overblik over de mange
arkæologiske fund, som gennem tiden
er gjort i Vindinge og nærmeste omegn.
Grafik: Amalie Evé Wulff |
Roskilde Museum
Baggrundskort:
© Kort- & Matrikelstyrelsen

Museets arkæologer er gentagne gange vendt tilbage til romertidsgravpladsen ved Stålmosegård, senest i 2004 og 2013. Pladsen er nu totalundersøgt, og de mere end 40 års arkæologiske indsats bragte mere end 120
gravlæggelser tilbage for dagens lys; hermed er der tale om Sjællands største gravplads fra denne periode.3
Som den lokale Vindingeborger vil vide, er markerne ved Stålmosegård
i disse år ved at blive udstykket til boliger, og stort set hele arealet har været
rigt på fortidsminder, som er blevet udgravet forud for anlægsarbejderne. I 2012 blev fundet udstrakte bebyggelsesspor fra romersk jernalder
og vikingetid, og året efter udgravedes de tilbageværende dele af den førnævnte romertidsgravplads.4 Hen over sommeren 2014 blev de foreløbigt
sidste arkæologiske undersøgelser tilknyttet Vindinges knopskydning mod
nordvest foretaget. Disse undersøgelser fandt sted på et markstykke, som

GRAVPLADS
FRA rnGRE
STENALDER

JERNALDER·
BOPLADS

JERIIALOER·
BOPLADS
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ET HÅRRIVENDE MOTIV6
Det drejer sig om en ganske lille metalplade i kobberlegering, som ikke
havde set dagens lys hele det forgangne årtusind, da den en solvarm julidag
midtvejs under sommerens udgravning gav sig til kende i metaldetektorens udslag.7 Den måler 4,1 cm i højden og 1,8 cm i bredden og er blot 2
mm tyk. Pladens forside er karakteriseret af en iøjnefaldende menneskelignende figur, set forfra (Fig. 3). Der ses langt hår, et detaljeret ansigt, arme
og hænder samt en fodlang klædedragt. Ansigtets højre side er boblet lidt
op, og metallet synes her at have været udsat for en varmeskade. I ansigtets
venstre side mangler en bid, antageligt fordi der har været boret et hul,
som med tiden er blevet slidt i stykker. Når denne skade undtages, har
den lille figur et næsten identisk modstykke, fundet ved Stavnsager øst
for Randers (Fig. 4).8 Stavnsagerfiguren er en smule bedre bevaret end
tvillingen fra Vindinge, ikke mindst hvad ansigtet angår, og kan derfor
være nyttig at kaste et blik på, når detaljerne skal beskrives i det følgende.
Fig. 3
Den lille metalplade fra Stålmosegård
med figurmotivet, mål 41 x 18 x 2 mm.
For- og bagside, bemærk det brækkede
øskenfæste i toppen på bagsiden.
Foto: Cille Krause |
Roskilde Museum
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Lad os granske figuren fra Stålmosegård med et elevatorblik. I toppen findes en lille ansats fra noget, som er brækket af, muligvis en øsken. Ellers
ses øverst det lange hår, der deles på hver side af ansigtet, som to rottehaler
eller fletninger. I hver side er håret bundet med en simpel knude, og nedenunder dette griber hver hånd om håret - et markant træk vi vender tilbage til. Under hårgrænsen ses to kuglerunde øjne med pupillen vist som
en koncentrisk cirkel, og herunder er kinderne kraftigt markerede, næsten
oppustede. Ansigtet deles af en markeret næseryg, fra hårgrænsen - som
næsten synes at danne øjenbrynsbuer - til kindernes underkant. Umiddelbart under kinderne og næsen ses et særpræget mundparti, udspilet
til en langoval og med en rund markering i midten. Måske laver figuren
kyssemund eller rækker tunge af os; i hvert fald er ansigtet forvredet i en
grimasse af en eller anden art. Under munden er to parallelle buelinjer,
som enten markerer hageparti eller halssmykker. Klædedragten udfylder
stort set resten af smykkefladen. Der er tydeligvis tale om en lang dragt,
men om det er en kjole eller en kåbe lader sig ikke helt afgøre. Området i
hver side, hvor armene dukker frem, er tungeformede og leder tanken hen
på en kåbe med vide, hængende ærmer. Ned over dragten ses en dobbeltløbende vulst, som hænger sammen nederst. Måske er dette et meget langt
halssmykke, eller - hvis man opfatter dragten som en kåbe - en fremhævet
kantbort, for eksempel af pels. Under dette karakteristiske element, i bunden af smykkefladen, ses en række med seks-syv små knopper, som ganske
givet er en formefterligning af små nitter - et interessant kendetegn, som
vi vender tilbage til senere.
Vi ser altså på dette lille stykke en besynderlig, menneskeagtig figur,
klædt i en kåbelignende dragt, som trækker sig i håret og skærer grimasser
til beskueren.
Det hidtil eneste kendte modstykke til denne genstand er som nævnt
Stavnsagerfiguren. Men her er ligheden også slående. De to er vel nærmest ens, dog uden at være identiske - de er altså ikke fremstillet i samme
støbeform. Detaljerne er de samme, og størrelsen adskiller sig blot med få
millimeter. Kun på ét punkt ses en væsentlig forskel. Den nyfundne figur
fra Stålmosegård synes at have haft en øsken i toppen, så den har kunnet
hænge som smykke eller amulet. Måske er øskenen på et tidspunkt brækket, og figurens ejer har fået lavet et mere interimistisk hul for fortsat at
kunne bære den. For begge fund gælder det, at bagsiden er flad og uden
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Fig. 4
Fundet fra Stavnsager ved Randers,
med detalje af ansigtet. Pladen måler
39 x 16 x 2 mm.
Foto: © Museum Østjylland
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Fig. 5
Dragtspændet fra Hyrdehøjskoven
uden for Roskilde. To næsten identiske
spænder er fundet ved Vester Egesborg
på Sydsjælland, mens et tredje kendes
fra Kirke Hyllinge i Hornsherred og et
fjerde fra Jordkjenn i Norge.
Foto: Ole Kastholm |
Roskilde Museum
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spor efter den nåleholder, som karakteriserer de dragtspænder, der skal
nævnes i det følgende.
Mens Stavnsagerfiguren er det eneste egentlige modstykke, så findes
nært beslægtede motiver på en række vikingetidige dragtspænder. Dette
gælder ikke mindst en gruppe af tungeformede spænder, hvoraf der er
fundet flere indenfor Roskilde Museums område i den senere årrække.
Disse spænder, som har været en del af datidens dragt, er designet som
efterligninger af en helt anden genstand, nemlig remendebeslaget - altså
det tungeformede pyntebeslag, der har været nittet fast til enden af en rem,
ofte et bælte. Sådanne beslag har nogle gange været sekundært anvendt
som dragtspænder, og med tiden er dette altså blevet et regulært design.
Sporene fra remendebeslaget ses ikke alene i selve tungeformen, men også
i den række imiterede nitter, som nogle gange ses i et bånd øverst. Tilsvarende nittebånd findes som nævnt på figurerne fra Stålmosegård og
Stavnsager, dog her placeret i bunden.
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HÅRRIVERE OG -BIDERE
Vi skal ikke længere end til Hyrdehøjskoven, vest for Roskilde, for at støde
på et af disse tungeformede dragtspænder.9 Forsiden af smykket er dekoreret med en stiliseret, menneskelignende figur (Fig. 5). Centralt træder cirkelrunde øjne, trekantet næse og halvåben mund tydeligt frem og
danner et ansigt. Herover ses en dyrelignende hovedbeklædning, prydet
med horn. Ansigtet flankeres af et toslået fletværk, tydeligst i venstre side,
der må opfattes som langt, flettet hår. Fletningerne bryder kortvarigt ud
fra smykkefladens ramme og danner herved en udposning på selve smykkepladen for igen at træde ind umiddelbart under ansigtet - her griber
figuren fast om sit hår. Den underste del af smykkefladen må fortolkes
som skildrende et langt klædningsstykke. Kort beskrevet: Vi ser en person
i en kjole eller lang kjortel, der river sig selv i sine to meget lange fletninger
samt bærer en hat eller hjelm med horn.
To spænder med næsten identisk udformning og motiv som spændet
fra Hyrdehøjskoven er dukket op ved anløbspladsen Vester Egesborg på
Sydsjælland.10 Et eksemplar, dog med toppen brækket af, er for nylig fundet ved Kirke Hyllinge i Hornsherred,11 og et andet kendes fra Jordkjenn
i Norge.12
Smykkeformen og motivet genfindes i øvrigt, dog i en variant, i et fund
fra den nedlagte landsby Kunderslev i Hornsherred (Fig. 6). Her ses en

83

Fig. 6
Fragmenteret dragtspænde fra Kunderslev i Hornsherred med detalje af
ansigtet. Et næsten identisk spænde
kendes fra Tissø på Vestsjælland.
Foto: Ole Kastholm |
Roskilde Museum
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Fig. 7
Fragment af beslag med hårriver, fundet
ved Lillebro syd for Gl. Lejre.
Foto: Cille Krause |
Roskilde Museum
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figur med oppustede kinder, markant næse og som tillige synes at bide sig
selv i håret. Igen bærer personen en hovedbeklædning med dyrelignende
træk. Et næsten identisk dragtspænde kendes fra Tissø på Vestsjælland.13
Et andet stykke fra Tissø viser i nogen grad sammenfald med stykkerne
fra Stålmosegård og Stavnsager.14 Det er en lille sølvamulet, formet som en
person i lang klædedragt, der - som de andre - trækker sig i håret. Håret er
bundet i knude på hver side af ansigtet. Ansigtet er præget af en markant
grimasse; en opspærret mund, der synes at vise tænder.
I de hidtil nævnte eksempler er motivet med personen, som river sig
i håret, hovedmotivet på smykkefladen - det synes at være selve sagens
kerne. Men i en række andre tilfælde optræder hårrivermotivet mere som
ornamental detalje, eller integreret som en del af større motiver i ornamentikken fra yngre germansk jernalder og vikingetid.15 Et lokalt eksempel er
et relativt nyt fund, et fragment af et beslag fundet ved Lillebro, syd for
Gl. Lejre.16 Beslagets funktion kan ikke med sikkerhed bestemmes, men
måske er der tale om en udsmykningsdel til et seletøj (Fig. 7). Et andet
eksempel findes i motivet på det cirkulære spænde fra Toftegård på Stevns
(Fig. 8).17 På smykkefladen er den samme figur gentaget tre gange. Mest
af alt ligner det et antropomorft dyr, hvis forben eller arme har hænder,
og griber fast om hår eller muligvis ører. Benene er i spagat, snor sig bag
om forbenene og griber så om sig selv. Centralt i spagatstillingen ses det
kvindelige kønsorgan tydeligt markeret. Selve ansigtet har klare træk fra
dyreverdenen og ligner mest ulv eller bjørn.
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ALDER OG ANVENDELSE
Før vi vender os mod det uafvendelige spørgsmål om, hvorfor hårriveren
fra Stålmosegård egentlig trækker sig i håret og skærer ansigter, må vi forsøge at få fundets alder og praktiske funktion indkredset. Ofte tager man
udgangspunkt i selve genstandstypen eller dens ornamentale udsmykning,
når dateringen skal fastlægges. Det er imidlertid ikke så ligetil, når der er
tale om en genstand af nærmest unik karakter, for hvad skal så udgøre
sammenligningsgrundlaget? Heller ikke den sammenhæng, som genstanden optræder i, er til større hjælp i dette spørgsmål; det gælder for Stålmosegård såvel som Stavnsager, at der på pladserne er fundet genstande fra
mange perioder.
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Fig. 8
Det cirkulære smykke fra Toftegård på
Stevns. Ét af de tre væsner, som trækker
i hår og viser køn er fremhævet. Smykket har en diameter på 85 mm.
Foto: Flemming G. Rasmussen.
Efter Tornbjerg 1998.
Tegning: Ole Kastholm |
Roskilde Museum

86

ROMU 2014

Der synes dog ikke at herske tvivl om, at genstanden med dens motiv
bredt set hører til yngre germansk jernalder/vikingetid. Det bedste holdepunkt for en nøjere datering er de imiterede nitter forneden. Med dette
element lægger stykket sig op ad den gruppe af tungeformede dragtspænder, som har været nævnt ovenfor. Disse hører med sikkerhed hjemme i
vikingetiden, antageligt med hovedvægt på 900-tallet. Det bedste bud på
en datering af figuren fra Stålmosegård - og dermed også Stavnsagerfundet
- er derfor 900-tallet.18
En anden sag er fundets funktion. Mens de tungeformede dragtspænder med deres nål og nåleholder på bagsiden tydeligt har haft en funktion
som spænde - en sikkerhedsnål, om man vil - så står vi på mere bar fund
i forhold til Stavnsagerfundet. Et forslag har været, at der kunne være tale
om en matrice til fremstilling af små guldblikfigurer.19 Spørgsmålet er
imidlertid, om vi ikke med det nye fund fra Stålmosegård er rustet til at
give et andet svar: Med sin brækkede øsken og efterfølgende interimistiske
gennemboring lader dette lille stykke til at have været båret som smykke,
og med dette in mente synes det rimeligt at opfatte de to stykker som billeder i sig selv, en slags ikoner eller amuletter.

MOTIVETS BETYDNING
Vi står altså nu med en rimelig idé om Stålmosegårdfundets alder og helt
overordnede anvendelse. Der er også peget på en række beslægtede motiver og genstandsformer. Men hvad betyder motivet, at trække eller bide sig
i håret, at skære grimasser?
Selv om betydningen er uklar, taler motivets markante og gentagne karaktertræk imod en ren dekorativ eller tilfældig anvendelse, i særdeleshed
på de fund, hvor hårriveren er det altoverskyggende tema. Det er mest
nærliggende, at motivet som sådan rummer en ensartet betydning, uafhængig af den konkrete afbildningsform. Gennemgående karaktertræk er
ansigternes forvrængede karakter og den lange klædedragt samt - for de
tungeformede spænders vedkommende - en dyreagtig hat med horn.
Stavnsagerfiguren er blevet opfattet som en gengivelse af gudinden Freja. I den forbindelse blev det påpeget, at det at trække sig i håret ikke har
kendte paralleller i vores viden om den førkristne religion i Norden.
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De nærmeste paralleller er afbildninger af havfruer og sirener fra de britiske øer og det europæiske kontinent fra sen oldtid og op i middelalderen.20 Her er hårrivermotivet et udtryk for løsagtighed, en invitation til
sex. Deraf kommer følgeslutningen til Freja, der var gudinde for kærlighed
og frugtbarhed, og dertil beskrevet som temmelig løsagtig i de middelalderlige kilder, som udgør vores hovedkendskab til vikingetidens guder.
Figurens mulige halssmykke kan i den forbindelse være Frejas kendte attribut Brisingamen, som hun prostituerede sig til hos fire guldsmedekyndige
dværge. Har vi nu så også en Freja fra Stålmosegård? Det er en mulighed,
men der kan også være andre svar på spørgsmålet.
Det er udbredt at jævnføre de nordiske guder og den yngre jernalders
billeder og figurer, og der findes efterhånden adskillige Freja- og Odintolkninger. Nogle gange synes disse tolkninger overbevisende, for eksempel
når det drejer sig om den ottebenede hest - Odins Sleipner - på de gotlandske billedsten, de kvindelige rytterkrigere på de såkaldte valkyriefibler,
og ’Odin fra Lejre’ på sin trone Hlidskjalv flankeret af ravnene Hugin og
Munin.21 Alle er de billeder med præcise attributter. Vi må dog hele tiden
holde os for øje, at vores primære kilde til ”de nordiske guder” ikke er fra
deres samtid, men fra middelalderen. Meget er gået tabt, andet er blevet
forvansket - vi står tilbage med ganske få brikker i puslespillet. Det at
henføre en figur eller et billede til en konkret guddom kan på den ene side
berige vores viden om den verden, oldtidens mennesker levede i; på den
anden side kan sådanne tolkninger stå i vejen for mere nuancerede opfattelser af fortiden - netop fordi de læner sig op ad et meget fragmenteret
kildemateriale.
En anden indfaldsvinkel kunne være at opfatte en sådan figur, som den
fra Stålmosegård, konceptuelt, frem for som én konkret, mytologisk figur. Kunne motivet afbilde en aktør, en profession, der spillede en særlig
rolle i samfundet? En rolle, karakteriseret af helt særlige gestikulationer
som hårrivning, hårbidning og ansigtsgrimasser? Det har været foreslået,
at gestikulationer, hvor der råbes eller trækkes i skæg og hår er et udtryk
for magisk aktivitet, ligesom akrobatiske positurer kan være udtryk for
trance i forbindelse med religiøs udøvelse.22 Og måske skal vi langt væk
hjemmefra for at blive klogere. Visse af de nævnte karaktertræk går igen i
både arkæologisk og etnografisk kildemateriale om shamaner i det sibiriske område. Således er der flere eksempler på traditioner, hvor shamanerne
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Fig. 9
Mongolsk shaman skærer grimasser i
trance, fotograferet i 1934.
Efter Forbáth & Geleta 1936.
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bærer hornede hovedbeklædninger.23 Især burjaterne omkring Bajkalsøen
vækker opsigt hér – foruden det, at en hornet hovedbeklædning er en del
af shamandragten, så omtales i en myte en ottebenet hest som shamanens
transportmiddel til de hinsides verdner; ganske som Odins ganger, Slejpner.24 Men også det forkrampede og forvrængede finder sine paralleller i
visse former for shamanistisk udøvelse, som det ses af et nyere mongolsk
eksempel (Fig. 9). Der er både langt i tid og rum fra Stålmosegårds marker til Sibiriens shamaner, og en direkte forbindelse er der selvsagt ikke
tale om. Men som inspiration til at forstå visse dele af den forhistoriske
billedverden, dele, som måske ellers var uforståelige, kan et sådant udblik
være nyttigt.
En shaman er i meget generaliseret forstand en person, som gennem
trancelignende tilstande foretager ånderejser til det hinsides for at bringe
kraft eller hjælp til personer eller samfund.25 Og mens der i forskningskredse længe har hersket nogenlunde enighed om, at der rent faktisk var
shamanistiske elementer i den førkristne religion i Skandinavien, uden at
det var en rendyrket shamanistisk religion, så er disse elementers omfang
stadig omdebatteret.26 Men selv de mest kritiske medgiver dog, at visse
ritualer og tankesæt af shamanistisk karakter sandsynligvis har været til
stede.27

AFSLUTNING
Der findes ikke sikre svar på dette felt, men man kan afsøge svarmuligheder. De kan være rigtige eller forkerte, eller både og. Imidlertid kan det
med sikkerhed slås fast, at både svar og spørgsmål siger noget om os selv,
og det som er tidens fokus.
Det lille fund fra Stålmosegårds marker er i sig selv umælende, ganske
som kobberlegering oftest er. Vi må selv tale for fundet, hvor betænkeligt
det end kan være. Én fortælling om figuren er, at det kan være et billede af
gudinden Freja - og der kan fremhæves flere indicier for dette. En anden
fortælling er, at det gengiver en person, som udøver shamanistisk praksis også dette er der flere indicier på.
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Denne forfatter tror, at vi med den lille figur - og med hårriverne og deres
slags generelt - står ansigt til ansigt med en person i vikingetidens samfund,
som kunne noget ud over det sædvanlige, en udøver af shamanistiske færdigheder, snarere end vi ser en guddom. Men det forbliver vist en trossag.
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STORMFLODSFORTÆLLINGER
Af Naomi Hainau Pinholt

”

Mange fik slet ikke deres biler væk, fordi de var på arbejde. Vandet kom
så hurtigt. Man kunne se, hvordan det helt fysisk løb op over diget. Det
er første gang vi har set det. Vores nabo hun gik og rumsterede derinde
da vi opdagede, der kom vand ind i hendes have, men da var det for sent.
Vi stod lidt længere ude med gummistøvler på. Vi fatter det heller ikke…
(Tove, Vænget)1

Torsdag den 5. december 2013 blev Danmark ramt af en usædvanlig hård
storm. Uvejret ramte Jyllands vestkyst omkring middag, og herfra bredte
det sig hastigt til hele landet. I dagene op til uvejret havde medarbejderne
ved Danmarks Meteorologiske Institut navngivet stormen Bodil, en ny
praksis, der skulle tjene til at identificere forskellige vejrsystemer fra hinanden. Bodil efterfulgte således Allan, den første navngivne storm, som
ramte landet en måned tidligere.
I modsætning til Allan, der varede et par timer, blev Bodil et langvarigt
og voldsomt bekendtskab, ikke mindst for beboerne langs Roskilde Fjord.
For dem, der oplevede stormfloden på egen krop, blev det en livsomvæltende begivenhed med alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser
til følge. Enkelte oplevede imidlertid også, at stormfloden affødte en ny
fællesskabsfølelse i lokalmiljøet. Aviser og medier har dækket stormens
hændelsesforløb; jeg vil i stedet koncentrere mig om, hvilken indvirkning
stormen havde på liv og dagligdag for de mennesker, der blev ramt.

HVORFOR SKAL STORMFLODEN PÅ MUSEUM?
Som kulturhistorisk museum dokumenterer Roskilde Museum alle begivenheder i sit indsamlingsområde, som kan have interesse for eftertiden.
Det gælder også begivenheder, som foregår lige nu. I dagene efter storm-

Foto modsatte side:
Stormen Bodil slog alle rekorder hvad
vandstand angik. Den 6. december
kl. 23.30 blev der målt 2,06 meter i
Roskilde Havn, den hidtil højst målte
vandstand i Roskilde Fjord. På Risø
Campus var skaderne begrænsede, men
stormen satte alligevel sine spor som her
ved molen, der blev overskyllet.
Privat foto
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floden stod det klart, at der var tale om en historisk begivenhed, som ville
blive husket i generationer. Museet besluttede derfor, at stormfloden skulle
dokumenteres. En indsamlingskampagne blev sat i værk, godt hjulpet på
vej af pressen, hvor museet efterlyste fotografier og beretninger med relation til stormfloden. Responsen var overvældende! Museet fik tilsendt
mere end 500 fotografier, taget fra området omkring Roskilde Fjord. Vi
modtog også nedskrevne erindringer og henvendelser fra borgere, der gerne ville fortælle om deres oplevelser. Museet fulgte op på en del af disse
henvendelser ved at gennemføre interview, og derfor har det været muligt
at fastholde erindringen om stormfloden i både ord og billeder.2 Museet er
meget taknemmelig for de mange bidrag, som har gjort det muligt for os
at fastholde begivenheden for eftertiden.

vinden gik om i nordvest og nord, og at stormlavtrykket blev hængende
over Danmark i over et døgn. Den kraftige og langvarige vind pressede
vand fra Nordsøen rundt om Skagen og ind i Kattegat, hvor det hobede
sig op ved de nordvendte kyster, herunder Isefjordens munding.
Når vand fra Kattegat presses ind i Isefjord, opstår der en forskel i vandstanden i og uden for fjorden; man taler om et hældende vandspejl. Naturen vil forsøge at udligne denne forskel ved at føre vand fra områder med
høj vandstand til områder med lav vandstand. I Bodils tilfælde havde den
langvarige blæst stuvet vand sammen i Kattegat, og dette begyndte nu at
løbe ind i den lavvandede Isefjord. Efterhånden som vandstanden steg i
fjorden, kunne det ikke løbe tilbage i Kattegat. I stedet søgte vandet ind i
Roskilde Fjord som en flodbølge.

EN STORMFLOD BLIVER TIL

HISTORISKE STORMFLODER I ROSKILDE FJORD

”

Dagen før var der den voldsomme storm. Når det blæser så meget, så går
vi altid ned og kigger på vandet. Vi har selv en sejlbåd, der ligger dernede.
Det (vandet) var det godt nok steget, og så småt begyndt at kravle op på
jorden. Det stormede stadig meget og vinden begyndte at gå i nord. Så så vi
vores bonde, han begyndte at lægge jord på volden, eller diget, med en gravemaskine. Vi kunne godt se, at det ikke varede ret længe før det (vandet)
begyndte at løbe over”. (Tove, Vænget)

Skal man forstå Bodils destruktive omfang, er det nødvendigt at få et par
geografiske og meteorologiske fakta på plads. Forenklet sagt skal der to
forhold til at skabe en stormflod i Roskilde Fjord:
- En langvarig og kraftig vind fra nord og nordvest
- Forskel i vandstanden mellem Kattegat og Isefjord
Til at begynde med ramte Bodil med vind fra vest og sydvest, hvilket almindeligvis ikke har nogen indflydelse på vandstanden i nordvendte fjorde som Roskilde Fjord og Isefjord. Det særlige ved Bodil var imidlertid, at

Stormfloden blev hurtigt udråbt til at være en såkaldt ’1000 års hændelse’. Museet ønskede derfor at undersøge, hvor hyppigt der havde været
stormflod i Roskilde Fjord. Vi foretog en optælling af hændelser, der med
overvejende sandsynlighed kunne klassificeres som stormfloder og fandt
ud af, at der i perioden fra 1806 til 2013 havde været i alt 16 sådanne hændelser. Imidlertid begyndte man først at optage officielle vandstandsmålinger i Roskilde Fjord i 1992,3 derfor var vi nødt til at ty til andre kilder
såsom aviser, personlige beretninger og oplysninger i kommunearkiverne.4
Jeg skal undlade at diskutere den statistiske sandsynlighed for stormfloder af Bodils kaliber, men blot konstatere, at stormfloder i Roskilde Fjord
forekommer jævnligt. Går vi tilbage til 1808, er det muligt at finde beskrivelser af en stormflod, der muligvis tangerede den, Bodil efterlod sig.
Beretningen stammer fra færgemanden på Jægerspris Færgegård og er en
indberetning til amtmanden i Frederiksborg Amt. Stormfloden fandt sted
den 8. januar 1808:

”

De Uheld og den Skade, som Uvejr nu i flere Aar har hjemsøgt dette Færgested med, vedbliver endnu i denne Vinter. I forrige Maaned den 8. Januar,
begyndte et Uvejr med nordvestlig Storm og norden Vande, som varede i
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4 Dage og nedskyllede en del Stengærder paa den vestre Færgebro. Vandet
steg saa højt, at en del af mit Vænge var overskyllet, og det Stengærde ved
mit nordre Vænge, som jeg i fjor med betydelige Omkostninger tvende
gange maatte lade opsætte, blev ganske ødelagt.5

Jægerspris Færgegård havde til huse, hvor det nuværende Frederikssund
Museum ligger, og færgemandens beskrivelse af det oversvømmede område (det nordre vænge) svarer omtrent til den del af museets område,
som blev oversvømmet under stormfloden i 2013. Såfremt Færgegårdens
bygninger også var blevet oversvømmet havde færgemanden helt sikkert
skrevet om det til amtmanden, men det gjorde han ikke. Vi må gå ud
fra, at bygningerne gik fri af stormfloden, ganske som det skete under
stormfloden i 2013. To år forinden, i 1806, blev Færgegårdens bygninger
faktisk oversvømmet under en stormflod, så der må vandstanden have været højere.6 Det er imidlertid meget svært at sige noget om den nøjagtige
vandstandshøjde ud fra kilder som de ovenfor nævnte. Desuden kan vandstanden i Roskilde Fjord variere meget på grund af sammenstuvninger af
vand ved øer, holme og broer.
Fig. 1
Under julestormen i 1921 blev Bløden
ved Frederikssund, et inddæmmet
område på over 80 tønder land, oversvømmet på mindre end 20 minutter.
Foto: Roskilde Museum
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JULESTORMEN 1921
Et andet eksempel på en meget voldsom stormflod, der endnu huskes i
området, er julestormen den 19. december 1921. Stormfloden var den
sidste af tre, som hærgede Nordsjælland det efterår. At der var gået to
stormfloder forud kort tid forinden betød, at denne stormflod fik de bedste betingelser for at sprede ødelæggelse.
Den første storm fejede ind over Nordsjælland den 23. oktober og efterlod store oversvømmelser i både Frederikssund og Frederiksværk. Godt
og vel en uge efter, nemlig den 1. november, fulgte den næste stormflod.
I Frederikssund åd vandet sig ind på digerne omkring det inddæmmede
område syd for byen, Bløden, og efterlod dem stærkt svækkede. Måske
regnede byens befolkning med, at to storme samme efterår ikke kunne
blive efterfulgt af en tredje? I hvert fald nåede man ikke at reparere digerne
omkring Bløden. Fredag den 17. december blæste det atter op, og store
vandmasser væltede ind i Roskilde Fjord. Dagen derpå så det ud, som om
stormen ville løje af, men så tog vinden atter fat. Om formiddagen søndag
den 19. december blev nye vandmasser presset ind i fjorden, og digerne
omkring Bløden begyndte at give sig. Klokken halv ti brød vandmasserne
igennem, og på mindre end 20 minutter var området oversvømmet.
Husejer Aage Jensen, der boede i Bløden, var en af de frivillige, der deltog
i redningsarbejdet. Hele dagen roede han rundt og hjalp folk ud af deres
huse og over til det tørre område på Kalvøen. 25 år efter beskrev han et af
de syn, der mødte ham den dag:

”

Baadebygger Christian Larsens Kone og Fiskehandler Jens Mathiesens
Kone var krøbet op på Spisestuebordet. Der sad de og saa, at Vandet steg
højere og højere op ad Bordbenene, men vi fik dem da reddet ud gennem
Vinduet, uden at de kom noget til. Vandet var da naaet til en halv Alen under dem. Jeg langede dem en ad Gangen ud til Baaden, der laa lige udenfor
i Vindueshøjde.7
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Stormfloden slog til ved højlys dag, og det var muligt for redningsfolkene
at ro mellem de oversvømmede huse og redde folk i land. På trods af, at
stormfloden var hård ved huse og ejendom, var der ingen, der omkom.
Fig. 2
I Frederikssund Museums særudstilling,
”Stormflodsfortællinger”, har børn
mulighed for at tegne deres stormflodshistorie. Børnene er især optaget af at
tegne vandet og fortælle om, hvad der
skete under stormfloden. På denne
tegning fortæller et barn, at hendes mor
ikke kunne komme hjem fra arbejde,
fordi Kronprins Frederiks Bro var
oversvømmet.

I

'Tf,

•

I

Om torsdagen havde DMI udsendt et varsel om forhøjet vandstand i
blandt andet Roskilde Fjord, og befolkningen var forberedt på, at noget
kunne ske. Alligevel kom flodbølgen bag på mange, der blev overrasket
over vandets voldsomme styrke. Jytte fra Frederikssund var fredag aften på
vej hjem fra en fødselsdag. Sammen med sit barnebarn gik hun gennem
Frederikssunds gader, da de pludselig så, hvordan vandet pressede sig vej
mellem husene, som floder:

”

Der inde bag Aldi, der ligger en række huse, der hedder Lærkevej. Der kunne vi se, hvordan vandet var begyndt at presse sig ud ligesom i nogle floder
[…]. Så nåede vi lidt hen ad i rundkørslen, hvor der ligger en stenhugger.
Der stod vandet ligesom presset ud mellem husene, ligesom floder der kom
ud. Det kom som noget, der var vældigt pres på.

DET KOM RIGTIGT HURTIGT, VANDET!
Som ved julestormen 92 år tidligere ramte flodbølgen den 6. december
2013 også meget pludseligt. Alle de informanter, Roskilde Museum har
interviewet, beskrev, at vandet ”kom hurtigt” og løb over diger, ind over
marker, ned ad gader og ud mellem huse. Ingrid fra Gevninge beskrev
hændelserne den 6. december således:

”

Det stormede enormt og hele Roskilde Fjord kom nærmest ind i Gevninge
Å. Det gik ret stærkt med bølger på. Vandet gik meget over sine bredder,
helt op til Lindeborgvej […]. Jeg tænkte, at hov, nu begynder der vist at
komme ret meget vand - man holdt øje med nyhederne. Jeg ville have gået
en tur, men turde ikke rigtigt

Bedstemor og barnebarn opgav at komme hjem og vendte om. Natten
blev tilbragt hos familien et andet sted i byen.
De informanter, Roskilde Museum har talt med, valgte alle at forlade
deres hjem, inden de blev fanget i vandmasserne. Selvom årelang erfaring
med fjorden måske sagde en, at der ikke ville ske noget, følte nogle sig
alligevel tilskyndet til at forlade hjemmet. Især da beredskabet meldte ud,
at man ikke kunne forvente hjælp. Et ægtepar fra Vænget ved Jægerspris
beskrev det således:

”

Så endte det med at beredskabsstyrelsen kom og forlangte, at vi skulle flytte.
Vejen kunne blive oversvømmet. Så kom de og sagde, at vi skulle forlade
området fordi vi ikke kunne regne med hjælp, hvis der skulle ske noget.
Da havde vi snakket med min datter om at komme over til hende for så
var det måske lige den aften, at der kom en blodprop. Altså, i stedet for at
spille helte.

Ægteparret besluttede sig for at forlade deres hus og overnatte hos deres
datter. Haven fik vand, men huset blev ikke oversvømmet, idet det ligger
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en smule hævet i forhold til haven. Flere af naboerne fik imidlertid vand
ind i deres boliger.

TILVÆRELSEN VENDT PÅ HOVEDET
Dagen derpå kom det nervepirrende øjeblik, hvor folk vendte tilbage til
deres hjem og stod ansigt til ansigt med de skader, stormfloden havde efterladt. Jytte fra Frederikssund, der dagen før havde været nødt til at vende
om og overnatte hos familien, fik et chok, da hun åbnede døren til sit hus:

”
Jeg var godt nok i chok da jeg kom herned den syvende. Jeg havde så mange
tæpper, og de var jo alle helt gennemvædet med vand, sådan rigtigt suget,
og så står man der og tænker: Hvad skal jeg? Så får jeg taget mig sammen
til… Jeg har sådan en gammel drømmeseng, som jeg slår ud for det var
det eneste jeg kunne stille noget på, og så tog jeg i første omgang mine
værditing. Mine forsikringspapirer og mine andre ting og sager, og pas og
alle sådan nogen ting tog jeg. Jeg tænkte, det her må du tage op - eller hvad
man nu tænker?

Oven i chokket over at stå midt i sin oversvømmede bolig fik Jytte også
besked på øjeblikkeligt at tømme sit hjem. Der var tale om en lejebolig, og
udlejer ønskede at komme hurtigt i gang med at udbedre skaderne efter
stormfloden. Jytte fortæller:

”
Og så kommer boligudlejeren og stiller sig op, ligesom vi to står overfor
hinanden, og jeg står der i mine gummistøvler, og så siger han: Du skal ud
nu! Du skal have det hele ud nu, i dag! Det kan jeg ikke, kan jeg huske, jeg
sagde. Det skal du - det hele skal ud nu! Gulvtæpperne skal af! Jeg er nødt
til at redde mit hus, så det hele skal ud nu. Det kan jeg ikke, sagde jeg en
gang til.

STORFLODSFORTÆLLINGER

Heldigvis fik Jytte hjælp af familie og gode venner, således at det faktisk
lykkedes hende at få ryddet sit hjem i løbet af en dag. Den meget korte
tidsfrist efterlod dog ikke megen tid til at sortere i tingene. I første omgang
måtte alt pakkes i sorte affaldssække og sættes uden for huset. I dag er Jytte
flyttet tilbage i sin bolig, men hun har sørget for at hæve alle sine ejendele
over gulvhøjde, bare for en sikkerheds skyld.
For andre viste ulykkens virkelige omfang sig i ugerne efter stormfloden, når forsikringsselskab og skadeservice kom på besøg. Det kom bag
på mange, at der ikke blot skulle tørres op og ryddes på plads, men at
skaderne var langt mere omfattende og indebar, at hjemmet skulle ryddes
for indbo, gulve brækkes op og isolering fjernes fra hulrum. Gitte fra Skuldelev Strand fik oversvømmet sin virksomhed. Hun beskrev det således:

”

Man tænker, at det jo bare skal tørre, så er det fint nok. Men så kommer
eksperterne og siger, at gulvet skal op, så skubber tingene sig, og der kommer hele tiden noget nyt. Så kom skadeservice ud med alle deres affugtere
og begynder at lave huller, og så lige pludselig bliver det enormt omfattende. De borer hul ned i betonen i gulvet, tager hånden ned og en håndfuld
rockwool op, som de bare vrider og vandet det fosser ud!

Midt i kaos var der også pudsige oplevelser, som kunne fortælles med et
smil. Gitte fra Skuldelev Strand beskrev således en neglebørstes sejlads
igennem boligen:

”

Mange ting har sejlet rundt i huset. En neglebørste, som lå på kanten af
badekarret, var sejlet helt ud af døren, ind i gangen og ind i det ene hjørne
af stuen.
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Fig. 3
Mange steder var man nød til at
bruge joller og gummibåde til at kunne
komme frem.
Privat foto

Fig. 5
Ved Vængetvej i Neder Dråby hjalp
naboer hinanden med at afværge vandet
fra fjorden. Grus, sandsække og pumper
blev brugt til at etableret en dæmning
på tværs af vejen således, at vandet fra
de brudte diger ud mod fjorden ikke
kunne nå husene.
Foto: Neder Dråby Digelaug

Fig. 4
Stormfloden forvandlede trygge hjem til
våde byggepladser.
Privat foto

Fig. 6
En landmand i Hornsherred manglede
vand til sine 115 køer, for elselskabet
havde afbrudt strømmen til vandingsanlægget. Beredskabet rykkede
ud med to tankbiler. Bilerne kom fra
Vordingborg, havde været i Slangerup
efter vandbeholderne, var kørt til Frederikssund efter vand og derefter kørt til
Hornsherred over Roskilde.
Privat foto

108

ROMU 2014

STORFLODSFORTÆLLINGER

109

Fig. 7
Vand skyller hen over molen ved Risø
Campus om aftenen den 6. december
2013.
Privat foto

Fig. 9
Vand i Roskilde Havn den 7. december
kl. 14.30.
Privat foto

Fig. 8
Lørdag den 7. december arbejdede
Frederikssund-Halsnæs Brand &
Redningsberedskab på højtryk flere
steder langs Roskilde Fjord som her i
Frederikssund.
Foto: Frederikssund-Halsnæs Brand &
Redningsberedskab

Fig. 10
I Nordmarken ved Jyllinge måtte beredskabet pumpe vand bort i slanger.
Foto: Frederikssund-Halsnæs Brand &
Redningsberedskab
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Jytte fra Frederikssund fik forhaven fyldt med sko fra det nærliggende fitnesscenter:

”

Vandet havde jo presset sig ind [i forhaven], du drømmer ikke om det. Hele
områdets skraldespandsskidt, der var væltet - og så var der skoene ovre fra
kondicenteret!

Fig. 11
Ved Vænget nord for Jægerspris forsøgte
beboere at forhøje diget ved at lægge jord
på. Kampen mod vandet blev tabt: I løbet af få minutter brød vandet igennem
diget, og skyllede ind over området.
Privat foto

Det er kendetegnende for stormflodsfortællingerne, at denne type hændelser fæstner sig i erindringen og er med til at understrege situationens
udsædvanlige og absurde karakter. Når neglebørsten af sig selv sejler ind i
stuen, er verden virkelig vendt på hovedet!

KATASTROFETURISME OG PLATTE BEMÆRKNINGER
Midt i ulykken oplevede nogle informanter også en overdreven og nærmest
påtrængende interesse fra omverdenen. Nogle har fortalt, at de nærmest
kom til at cirkulere mellem journalister, der alle ville have deres historie.
En informant beretter om en form for katastrofeturisme, som udspillede
sig i nabolaget i dagene efter stormfloden. Folk fra nær og fjern valfartede
dertil for at tage billeder af de nødstedte og deres ødelagte hjem:

”

Så stod folk og knipsede og tog billeder af os, der kom ud. Og min nabo,
kunne jeg mærke, hun var helt hidsig. Vi stod der og var i nød, og så syntes
folk, at det var SÅ interessant, at de skulle se det hele.
Fig. 12
Mange har beskrevet deres oplevelser
under stormfloden som uvirkelige:
”Sådan noget kan bare ikke ske i
Danmark” og ”det er noget vi normalt
ser på tv” er udsagn, der er blevet
brugt om stormfloden. En fotograf
forsøgte at fastholde dette indtryk, ved
at fotografere en Røde Kors container
til indsamling af tøj til international
bistand sammen med sandsække.
Foto: Erik Andersen

Ufølsomme eller platte bemærkninger optager plads i beretningerne, for
en sårende bemærkning kunne være nok til at sende én i kulkælderen. Det
kunne for eksempel være en ytring som ”har vi ikke snart hørt nok om den
stormflod, nu må livet altså gå videre”. For den, der kæmper med skader
og traumer er det svært bare at ’gå videre’. Kirsten, der fik ødelagt hele sin
bolig af vand fra fjorden, gengav en samtale med genboen, hvis hus lå lidt
højere, og som derfor ikke var blevet ramt:
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”

Så siger jeg [til genboen]: Nåede vandet op til jer? Nej, svarede hun, men
hvor var det da smukt at se ud over vandet, at det der legetøjsskib, der står
der [på legepladsen] lige pludselig så ud som om det lå rigtigt i vand. Og
det er det jeg mener med den der fornemmelse af, at folk de… Ja, det så da
rigtigt godt ud, at skibet lå i vand (sagt med ironi).

For Kirsten understregede hændelsen oplevelsen af et skel mellem dem,
der blev ramt, og de, som ’kun’ oplevede stormfloden fra sidelinjen. Hun
sidder tilbage med en erfaring, som genboen slet ikke kan begribe. Fysisk
var det måske kun et par meter, som adskilte de to erfaringsverdener, men
psykisk er kløften enorm. For Kirsten medførte stormfloden et midlertidigt tab af hjem, minder og ejendom. For genboen blev stormfloden en
eksotisk oplevelse, som var overstået i løbet af et par timer.

OMSORG OG FÆLLESSKAB
Heldigvis oplevede de fleste, at naboer, venner og familie var hurtige til
at hjælpe. Overnatning hos en familie eller venner blev arrangeret uden
problemer, og den efterfølgende oprydning af hjemmet var det heller ikke
svært at få en hjælpende hånd til. Omsorg og fællesskab er begreber, der
går igen i disse beretninger. Således beretter et ægtepar fra Vænget ved
Jægerspris om, hvordan de oplevede, at naboer hjalp hinanden de første
timer efter stormfloden slog til:

”

Så gik vi tilbage og så, at naboens have var under vand, og vi løb ned i
hendes garage. Og hun blev helt chokeret (da hun så ud), for hun har dårlig ryg. Hun ringede til sin søn, og sønnen sendte en kammerat ud for at
hjælpe hende med at sætte møblerne op. Så stod vi herude alle sammen og
snakkede og snakkede, og så kom nogle andre naboer. De havde vaders på,
og de fortalte, at de havde hjulpet nogle andre i området. Det er helt forfærdeligt, sagde den ene: Jeg kommer her med noget tørt tøj i en pose til dem.
Vi måtte hoppe ud ad vinduet for vi kunne slet ikke komme ud ad døren.
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Jytte fra Frederikssund havde kun få timer til at rydde sin bolig, men fik effektiv hjælp fra venner og familie. Efterfølgende har hun berettet, hvordan
hun blev ramt af en dyb lykkefølelse over at opleve ægte omsorg og hjælp.
Faktisk, hævder hun, har hun aldrig været så lykkelig som i månederne
efter stormfloden:

”

Da jeg var kommet over den der choktilstand, den der med at befinde sig i
en fuldstændig uvirkelig verden, så begyndte jeg midt i det hele at blive så
lykkelig. Jeg har aldrig været så lykkelig i hele mit liv. Jamen, en eller anden
fornemmelse af at jeg stod der og… hvis du forestiller dig, at alt går ud af
en, og du står i en eller anden tilstand af at nu skal du have alting ud [af
hjemmet] og tænk så, at der er nogen, der vil hjælpe en. Det var da en lykke,
for jeg kunne jo ikke selv!

FACEBOOKGRUPPER OG STORMFLODSCAFEER
Ud over hjælp fra naboer, familie og venner fandt mange også sammen
på de sociale medier, for eksempel Facebook. Allerede mens Bodil rasede, blev der oprettet grupper, der delte viden om alt fra overnatning til
oplysninger om oversvømmede veje. Efter stormfloden blev der dannet
selvhjælpsgrupper på Facebook, hvor borgere blandt andet hjalp hinanden
med at finde ud af lovgivning og regler for skadesanmeldelse. Eller blot
lagde ører til hinandens historier. Facebook blev også brugt til indsamling
af tøj og legetøj til nødstedte og deres børn.
De sociale medier blev også brugt til at danne grupper, som kunne
lægge pres på det politiske system, herunder politikerne på Christiansborg.
En gruppe borgere fra Hornsherred sørgede blandt andet for at arrangere
møder med folketingspolitikerne, hvor de fremførte forslag til ændring af
stormflodsloven:

”

Der blev lynhurtigt lavet nogle Facebookgrupper, en tre-fire stykker, hvor vi
hjælper hinanden, og hvor der er en aktiv gruppe, som går til foretræde inde
på Christiansborg og har kontakt til de forskellige politikere.

113

114

ROMU 2014

Også i den virkelige verden gik frivillige sammen om at hjælpe stormflodsramte borgere. Lige efter stormfloden blev der oprettet mobile stormflodscafeer, hvor man kunne få varmen og et måltid mad. Siden sørgede
kommunerne for at afholde stormøder og cafeaftener i samarbejde med
frivillige fra blandt andet Røde Kors. På disse aftener var det blandt andet
muligt at møde personale fra Borgerservice, sygeplejersker og psykologer,
men også tekniske rådgivere, leverandører og andre aktører, der kunne
rådgive borgerne.

EFTERSPIL
Da vandet trak sig tilbage, begyndte et langt efterspil. De særlige forsikringsregler i forbindelse med en stormflod betød høj selvrisiko og dyre
afskrivningsregler. Mange oplevede derfor stor økonomisk usikkerhed, da
erstatningerne skulle gøres op. En meddeler fortæller:

”

Det er super surrealistisk, for man står også i en situation, hvor forsikringen
ikke dækker. Det er jo flere millioner, det drejer sig om, plus alle de ting,
som ikke kan erstattes - minder og sådan.

Enkelte var usikre på, om de overhovedet ville have råd til at blive i deres
bolig:

”

De ved godt, de der bor herude, at de bliver genhuset. Det er vedtaget, at
de får penge refunderet, men de vil jo gerne hjem for pokker. Alle gulve og
køkkener og skabe er jo revet ned. Hvis forsikringen ikke dækker det, så
går de fallit.

Samtidig oplevede mange, at den økonomiske usikkerhed, genhusning og
det hårde fysiske arbejde med at renovere boligen begyndte at slide på psyken. Den første tids chok blev afløst af en tilstand, som af nogle beskrives
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som en ’boble’, en ’uvirkelighedsfornemmelse’ eller en fornemmelse af at
befinde sig i ’en anden verden’. Julen, der stod for døren, føltes uvirkelig,
ja nærmest irriterende. Gitte fra Skuldelev Strand fortæller, at hun slet ikke
kunne komme i julestemning:

”

Nu fulgte man jo med i Facebookgrupperne og sådan nogen ting, men at
læse de andres opdateringer om at nu var de i Tivoli og nu var de til julefrokost, det var bare så… Det var bare så ligegyldigt (…). Hele december
måned, som jo er den der ’hyggemåned’, var bare stressfyldt. Alt, hvad der
hed jul lå meget langt væk. Vi var tidligt oppe hver morgen og prøvede at
genetablere et kontor, for firmaet skulle jo op at stå igen. Jeg ville jo gerne
vide, om mit firma kunne køre videre. Orkede ikke sociale ting. Ingen overskud. Kom sent hjem og måtte bare gå i seng. Jeg mistede hukommelsen.
Jeg kunne ikke huske ting, jeg skulle handle. Jeg kunne sætte mig ned og
tude. Min hukommelse er slet ikke kommet tilbage endnu. Jeg plejer at læse
rigtigt meget, men det kan jeg ikke nu.

Midt i den psykiske belastning fik nogle en oplevelse at ’få ryddet op’ i deres tilværelse. Pludselig viste det sig, at det godt kunne lade sig gøre at leve
uden alle de ting, man før havde troet var uundværlige. Gitte beskriver det
på denne måde:

”
Vi fik strøm, og der var jeg ved at tude. Man bliver jo banket back to basic.
Man finder ud af, at man ikke har brug for alle de her ting, som man har.
Man kan faktisk godt undvære meget.

Jytte fra Frederikssund brugte oprydningsprocessen til at skaffe sig af med
ting, der var unødvendige:

”

Jeg havde givet min mors spisestel og kaffestel væk. Der var virkelig blevet
sorteret i ting og sager, kan jeg sige dig. For det var jo fuldstændig unødven
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digt i ens liv (…). Så havde jeg kun fire af alting: Fire glas, fire kopper, fire
tallerkener, som jeg levede på i fire måneder. Og jeg handlede ikke, for de
madvarer, jeg havde reddet, altså tørre ting og sådan noget, skulle bruges.
Jeg købte ingen madvarer, for nu skulle der tømmes ud.

Det var langtfra alle, der oplevede oprydningen efter stormfloden som en
positiv proces. Imidlertid fortæller udsagnene, at oprydningen for nogle bidrog til at sætte fokus på nogle områder af deres tilværelse, som før
stormfloden blot blev taget for givet.

EN REVIDERET STORMFLODSLOV
Efterhånden som skadessagerne skulle gøres op stod det klart, at den gældende lovgivning slet ikke kunne imødekomme det erstatningsbehov,
som ofrene for stormfloden stod tilbage med. Kommunerne var hurtigt
ude med praktisk hjælp i form af containere til affald og fællesmøder for
stormflodsramte. Når det kom til erstatningssagerne, var det imidlertid
svært at råbe især landspolitikerne op. Forskellige initiativer blev sat i værk
i form af underskriftsindsamlinger og aktionsgrupper. Gitte fra Skuldelev
Strand tog selv initiativ til at gøre politikerne opmærksomme på de store
menneskelige omkostninger, lovgivning havde for stormflodsofrene. Hun
inviterede kommunens borgmester samt to folketingspolitikere på besøg,
så de ved selvsyn kunne opleve de skader, stormfloden havde efterladt.
Ifølge hende blev både borgmesteren og folketingspolitikerne stærkt påvirket af det syn, der mødte dem:

”

Derfor tog jeg initiativ til at tale med borgmesteren, for man kan slet ikke
forstå det, medmindre man har stået i det. Da de kom ind i huset var [folketingspolitikerne] meget rystede. Der var jo ingenting tilbage; alt, hvad der
havde været af møbler, var væk og ødelagt på nær et gammelt chatol, som
vi håbede kunne reddes.

STORFLODSFORTÆLLINGER

I april 2014 vedtog Folketinget en revideret stormflodslov med tilbagevirkende kraft. Den ændrede lov kan naturligvis ikke give de stormflodsramte deres gamle hjem eller de tabte minder tilbage. Ej heller kan den
dække alle økonomiske tab for de skadelidte. Loven forsøger imidlertid
i højere grad at imødekomme de skadelidte på en række områder: Loven
sænker selvrisikoen på indbo og løsøre og giver mulighed for at få dækket
omkostninger til genhusning. Desuden kan skadelidte i højere grad selv
disponere over erstatningssummen.
Hvad loven imidlertid ikke sikrer imod er utrygheden ved, at boligen
måske er usælgelig, fordi den har været ramt af en stormflod. Ved stormflodsskader registreres en forhøjet selvrisiko i By- og Bygningsregisteret
(BBR), når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og har
påbegyndt udbetalingen. Mange føler, at de dermed bliver bundet til deres
bolig. Gitte fra Skibby Strand forklarer det således:

”

Problemet er, at når du har haft stormflod og har fået dækning af stormflodsordningen, så kommer det til at stå i BBR-registeret. Det kan alle se, og
det gør det svært at sælge sit hus. Dermed bliver du stavnsbundet til dit hus.

En ejendomsmægler, som museet talte med, vurderede, at ejendomsmarkedet langs Roskilde Fjord vil ændre sig markant de kommende år.
Ejendomme, der før har været attraktive, fordi de ligger ud til vandet, vil
muligvis blive svære at sælge i fremtiden. På den måde kan stormfloden
også have længerevarende økonomiske konsekvenser for boligejerne langs
Roskilde Fjord.

FREMTIDEN
Knap et år efter stormfloden er mange vendt tilbage til deres hjem, men
genopbygningsarbejdet er langtfra færdigt. Mange er stadig i gang med
at udbedre skader på deres huse, og Roskilde Museum, der skal høres i
byggesager, modtager jævnligt meddelelser om bygninger, der ønskes nedrevet, fordi skaderne efter stormfloden har været umulige at udbedre.
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Visse spørgsmål er stadig uafklarede, det gælder ikke mindst spørgsmålet
om, hvordan man sikrer sig mod fremtidige stormfloder. Ifølge lov om
kystbeskyttelse er det som udgangspunkt grundejerne, der skal betale for
lokal kystsikring. Kommunen har dog mulighed for at yde tilskud, hvis
der er tale om løsninger, der giver rekreative værdier for mange borgere, hvis et dige for eksempel også kan bruge som en sti. Kommunen har
desuden mulighed for at give tilskud, hvis kystsikringen beskytter mere
end grundejernes interesser, for eksempel en offentlig vej eller en særlig
attraktion.
Som udgangspunkt yder staten ikke tilskud til lokale sikringsløsninger.
En gruppe folketingspolitikere arbejder på at få ændret reglerne, så staten
kan bidrage til lokal kystsikring, men det er uvist, om ændringerne vil
kunne gennemføres. Det er således de private grundejere, der bærer hovedansvaret for den lokale kystsikring.
Man kan dog ikke bare etablere nye diger eller forhøje eksisterende.
En lang række love skal overholdes, for eksempel naturbeskyttelsesloven,
kystbeskyttelsesloven og planloven. Desuden skal der tages hensyn til beskyttelseslinjer, for eksempel strandbeskyttelseslinjer, åbeskyttelseslinjer og
fortidsmindefredninger. Dertil kommer, at det meste af Roskilde Fjord er
udlagt til naturbeskyttelsesområde.
Det siger sig selv, at det tager tid at få godkendt et kystsikringsprojekt.
I skrivende stund (november) er Roskilde Fjord på vej ind i en ny sæson
for efterårs- og vinterstorme, og langt de fleste sikringsprojekter er stadig
i støbeskeen. Der er ingen garantier for, at en storm som Bodil ikke atter
vil ramme Danmark, og det skaber naturligvis frygt og bekymring hos
dem, der oplevede stormfloden. Man kan kun håbe, at naturen vil opføre
sig nådigt, så der bliver tid til at påbegynde lokale kystsikringsprojekter.
Imens tager beboerne langs Roskilde Fjord bestik af vind og vejr og håber
det bedste. Som en informant udtrykte det:

”

Nu, hvor bladene falder af træerne og efteråret nærmer sig, løber det mig
koldt ned af ryggen.
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NOTER
1. Af hensyn til informaternes anonymitet er alle navne i artiklen opdigtede.
De rigtige navne er redaktionen bekendt.
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som åbnede på Frederikssund Musem i juni 2014.
3. Se kystdirektoratets højvandstatestikker:
http://omkystdirektoratet.kyst.dk/højvandsstatestikker.html
4. Ib Gram Jensen har foretaget en grundig gennemgang af kilder til viden
om stormfloder, se Gram-Jensen, I. 1991.
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DE FØRSTE ROSKILDEDENSERE En demografisk analyse over Roskilde-egnens
befolkning omkring år 1000
Af Julie Nielsen

Arkæologi er en videnskab, der først og fremmest bygger på vores forfædres materielle levn, og hvad de kan fortælle om de menneskelige samfunds
udvikling. Men også mennesket selv kan blive et studieobjekt - i bogstaveligste forstand. Hvad kan de skeletter, der findes i jordfæstegrave under
udgravningerne, fortælle os. I dag er det muligt gennem analyser at få oplysninger om fortidens menneskers biologiske egenskaber som f.eks. alder,
køn, sygdomme og fysisk fremtoning. Tilsammen kan disse resultater give
os et indblik i vores forfædres aldersudvikling, kønsfordeling, levevilkår
mv. Denne artikel bygger på mit speciale fra Københavns Universitet i
2013, der ud fra studiet af skeletmaterialet belyser de demografiske forhold, som ses afspejlet i jordfæstegravene fra Roskilde og omegnens gravpladser og kirkegårde i sen vikingetid (slutningen af 900-årene og frem til
midten af 1000-årene). Netop i denne periode bliver de ældste byer, herunder Roskilde, grundlagt, og dermed udvikles en livs- og erhvervsform,
der må formodes at adskille sig væsentligt den landbrugskultur, der indtil
dette tidspunkt havde været enerådende i Danmark. Spørgsmålet er om
dette kan aflæses i skeletmaterialet.
Blandt de ældste byer finder man stiftsbyerne, og fra skriftlige kilder kendes foruden den ældste by, Ribe, til otte andre byer fra 1000-tallet: Hedeby/Slesvig, Århus, Aalborg, Viborg, Roskilde, Helsingborg og Lund. Dertil kommer møntslagningssteder som Slagelse og Ringsted og formentlig
også de byer langs den jyske østkyst, der fandt vej til Adam af Bremens
krønike omkring 1070. I alt kan 20 byer i det daværende danske område
henføres til perioden før 1200. De ældste bydannelser er typisk vokset
frem eller anlagt noget inde fra kysten i forbindelse med tingsteder, kongsgårde, bispesæder, klostre eller andre tidlige ’administrative centre’.
Roskilde kan føre sin historie 1000 år tilbage. Kongeligt anlagt har
byen tidligt markeret sig blandt de fremmeste i riget. Fra omkring 1020
var Roskilde bispesæde og dermed lærdomscentrum.

Foto modsatte side:
Grav A1861 fra Mysselhøjgård i Gl.
Lejre. I graven lå en kvinde på mellem
30 og 35 år der har været ca. 1,64 m
høj. På venstre ringfinger sad en spinkel
bronzering.
Foto: Julie Nielsen |
Roskilde Museum
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Traditionelt er Roskildes opståen tilknyttet kongemagten. I Lejrekrønikken fra 1100-tallet gengives sagnet om kong Ro, der anlagde en by ved
fjordkysten, hvor der var en dejlig kilde. Byens navn blev derfor Roskilde.1
”Den største by er Roskilde - danernes kongesæde”. Med denne sætning
i Adam af Bremens værk om De Hamburgske Ærkebispers Historie fra o.
1070 træder Roskilde for alvor ind på scenen blandt 1000-tallets danske
bysamfund. Roskilde havde ifølge Adam af Bremen på dette tidspunkt en
næsten hundredeårig historie bag sig begyndende med gravlæggelsen af
Harald Blåtand i 980’erne i en kirke, som kongen selv havde ladet opføre
til den hellige Trefoldigheds ære.2 Undersøgelser i slutningen af 1800-tallet
under en del af domkirkens gulv viste imidlertid ingen spor af en trækirke,
men rester af to frådstensbygninger, hvoraf den yngste var en treskibet basilika fra ca. 1080. Den ældste bygningsrest har ikke kunnet rekonstrueres
og er ikke dateret nærmere end før 1080. Desuden er oplysningerne for
nylig gjort til genstand for en kritisk vurdering, hvor det sandsynliggøres,
at historien om kong Haralds begravelse i kirken i Roskilde er konstrueret
af hensyn til det kirkepolitiske magtspil i samtiden og derfor ikke uden
videre kan betragtes som historiske kendsgerninger.3
Roskildes fremvækst kan således først med sikkerhed henlægges til
begyndelsen af 1000-tallet. På dette tidspunkt vides det, at byen har en
biskop - bisp Gerbrand i 1022 - samt Knud den Stores mønter med Roskildes navn.
Indenfor middelalderbyens rammer kendes nu til fund fra flere perioder af oldtiden, men trods de ovennævnte omfattende udgravninger er
vikingetiden før år 1000 kun repræsenteret ved en håndfuld metalgenstande, der er fremkommet spredt indenfor byområdet. Hertil kommer et fåtal
af andre fundgenstande, der kendes fra perioden, såsom trelags enkeltkamme af tak og ben, koniske tenvægte af brændt ler, genstande af klæbersten
samt østersøkeramik. Der er imidlertid tale om typer, som forekommer på
begge sider af år 1000. I Roskilde savnes derfor til stadighed udgravninger med uforstyrrede, fundførende lag, der samtidig indeholder velbevaret
træ til præcis dendrodatering,4 dvs. datering baseret på studiet af træernes
årringe.
Karakteristisk for den tidlige middelalders store byer er, at de opdeles
i mange sogne med forholdsvis små kirker. Antallet af kirker bestemmes
ikke kun ud fra byens befolkningstal, men kunne også, som det formo-
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dentlig er tilfældet i Roskilde, være afhængig af stormænds behov og ønske
om at udvise magt og kapital, hvilket kunne udmønte sig i kirkebyggeri.
Roskilde opdeltes i 14 sogne, og generelt kendes faste sognegrænser fra
1100-tallets begyndelse i forbindelse med indførelse af tiendebetaling. Ved
den geografiske opdeling sikrede man sig tiendebetaling fra alle i sognet
og tillige, at ingen betalte til to sogne. Roskildes sogne kendes fra en liste
over byens kirker fra 1500-tallet. Af de oprindeligt 14 kirker i Roskilde
står kun tre tilbage i dag. Derudover kendes syv kirkers placering og omtrentlige udformning gennem arkæologiske undersøgelser. De resterende
fire kirkers placering kendes nogenlunde, men der har endnu ikke været
mulighed for at undersøge disse arkæologisk. Dog er kirkegårdene til to af
disse kirker formodet lokaliseret. De kendte kirkers grundplaner, bortset
fra domkirkens, er relativt ens, og mange kirker er opbygget i den lokale
frådsten. Kirkerne har dog formentlig haft forskelligt udseende, da de hver
især har haft forskellige bygherrer og bygmestre. Det store antal kirker i
Roskilde og f.eks. Lund (22 kirker) begrundes med behovet for kirkebyggeri hos mange pengestærke bygherrer, der har følt et religiøst ansvar og
derunder sikkert et ønske om at sikre sit eget gravsted og eftermæle. En anden begrundelse lyder på, at det var tidens mange helgener, der hver skulle
have sit tilbedelsessted. En tredje begrundelse peger på et socialt muligt
overskud i byen, både til at bygge, men også til videre vedligeholdelse af
kirken.5 Uanset grunden må opførelsen af en kirkebygning have givet bygherren bag en vigtig religiøs, politisk og økonomisk autoritet i samfundet.
Flere af Roskildes bysogne havde tilhørende landdistrikter, f.eks. vides
det, at Kamstrup og Tjæreby har hørt til Vor Frue sogn, og at Darup
har hørt til Alle Helgens sogn.6 Det er derfor ved analyseringerne af de
gravlagte fra kirkegårdene i byen, vigtigt at have det aspekt in mente, at
disse muligvis ikke kun har udgjort selve byens indbyggere, men også kan
være individer fra oplandet. Således kan både mennesker fra landsogne og
tilrejsende altså være gravlagte i og ved kirkerne i byen.
Der var hovedsageligt to årsager til, at der kom flere mennesker til byerne; fødsler og indvandring. Disse indvandrende eller tilrejsende mennesker til byerne kunne være smittebærere af sygdomme, der kunne sprede
sig hurtigt,7 ikke kun indenfor den enkelte by, men også fra by til by.
Undersøgelser fra andre steder i Danmark viser, at udbredelsesmønstre af
sygdomme var forskellige i byen og på landet. Roskilde udgør med sine
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mange kirkegårde og gravpladser derfor et rigtigt godt grundlag for lignende undersøgelser, der må kunne afspejle demografien i området omkring
overgangen fra vikingetiden til tidlig middelalder omkring år 1000.

ROSKILDE OG OMEGNS GRAVPLADSER OG KIRKEGÅRDE
Fra otte lokaliteter i og omkring Roskilde - heraf fire vikingetidsgravpladser og fire kirkegårde/kristne gravpladser - findes 520 jordfæstegrave med
bevaret humant skeletmateriale (Fig. 1). Lokaliteterne udgør:
- Kirke Hyllinge Kirkebakke
- Trekroner-Grydehøj
- Gravpladsen ved skibssætningerne i Gl. Lejre
- Mysselhøjgård
- Kongemarken
- Skt. Mikkel Kirke
- Konventhuset
- Domkirkepladsen
Den geografiske udbredelse af materialet er fordelt således, at de fleste områder i og uden for Roskilde by er repræsenteret. Dateringsmæssigt er begge perioder, både vikingetid og tidlig middelalder, repræsenteret, selvom
der kan være problemer med det dateringsmæssige grundlag for gravene,
som ofte er for bredt. Indtrykket er dog stadig, at det bevarede humane
skeletmateriale fra gravene afspejler bredden i det billede, vi har af vikingetidens og den tidlige middelalders jordfæstegrave: materialet stammer ikke
kun fra en bestemt gruppe af samfundet, fra en bestemt regional tradition
eller fra jordfæstegrave, der kan henføres til en bestemt funktion, men kan
medvirke til at give et bredt demografisk indblik i periodens befolkning i
Roskilde-området.

1 KIRKE HYLLINGE KIRKEBAKKE
2 TREKRONER GRYDEHØJ
3 SKIBSSÆTNINGERNE I GL. LEJRE
4 MYSSELHØJGAARD
5 KONGEMARKEN
6 SKT. MIKKEL KIRKE
7 KONVENTHUSET / DOMKIRKEN

Fig. 1
Kort over de otte udvalgte gravpladser
og kirkegårdes placering i og omkring
Roskilde. Røde markeringer er
gravpladser fra vikingetiden og blå
markeringer er kirkegårde fra tidlig
middelalder.
Tegning: Julie Nielsen |
Roskilde Museum.
Baggrundskort:
© Kort- & Matrikelstyrelsen
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KØNSFORDELINGEN
I alt kunne 280 voksne individer fra de respektive lokaliteter kønsbestemmes. Fig. 2 viser den samlede udbredelse af kvindelige, mandlige og kønsubestemmelige skeletfund herfra. Således fremgår det, at der samlet for alle
lokaliteterne er en lille overvægt på 10% flere kvindelige end mandelige
skeletter: 131 kvinder og 104 mænd samt 45 af ukendt køn. Ser man på
kønsfordelingen ud fra vikingetidsgravpladserne alene, fremgår det, at fordelingen er meget ligelig med en lille overvægt på 3% af de mandlige skeletter i forhold til de kvindelige. For Kongemarkens vedkommende, er der
tale om en noget større variation, idet hele 56% er bestemt som værende
af det feminine køn, mens kun 35% er bestemt som værende mænd. Ser
man på kønsfordelingen fra de tidligmiddelalderlige bykirkegårde, tegner
den omvendte situation sig, da der her er en klar overvægt af mænd på
59% mod 32% kvinder.
Fig. 2
Graf over det samlede humane
skeletmateriales køn.
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For vikingetidsgravpladserne gælder det, at procentdelen af kønsubestemmelige er noget større end ved både Kongemarken og de tidligmiddelalderlige bykirkegårde. Dette forhold skyldes nok især den større andel
af dårligt bevaret skeletmateriale fra netop vikingetiden, hvilket dermed

stemmer godt overens med det generelle billede heraf. Den følgende diskussion af kønsfordelingen er derfor naturligvis begrænset til kun at kunne
inkludere de skeletter, hvorpå der kunne udføres en kønsbestemmelse.
Det er interessant, at der for vikingetidsgravpladsernes vedkommende
er tale om en lille overvægt af det maskuline køn, da der normalt for denne
periode vil forekomme en overvægt af kvindelige individer på gravpladserne. Grunden til dette kan skyldes, at der for denne periodes vedkommende sker en stigning indenfor de regionale ekspeditioner. Går man ud fra,
at besætningen på skibene hovedsagligt udgjordes af mænd, må mange af
disse utvivlsomt have endt deres dage til søs eller på fremmed jord. Dette
kan måske være en af forklaringerne på den ekstraordinære overvægt af
kvinder.8 Ser man på gravpladsen ved skibssætningerne i Gl. Lejre alene,
samstemmer denne da også med ovenstående, da der her er en klar tendens til overvægt af kvinder.
Fra Kongemarken ses der en overvægt af kvinder, mens der for de formodentlig nogenlunde samtidige grave fra bykirkegårdene tegner sig den
omvendte situation med en overvægt af mænd. Almindeligvis anses en
kønsopdeling af kirkegården for et oprindeligt og dermed gammelt træk,
således at mændene er begravet syd og kvinderne nord for kirken. På langt
de fleste kirkegårde ses en tendens til, at denne kønsopdeling, der fremgår
af den norske Frostatingslov, respekteres.9 Således ses denne opdeling til en
vis grad at være fulgt også for Kongemarkens vedkommende. Det er dog
vanskeligt at afgøre, om en kirkegård er kønsopdelt eller ikke. Et grundlæggende problem er, at der for adskillige kirkegårdes vedkommende ikke
er udgravet en tilstrækkelig stor del til, at sådanne analyser kan lade sig
gøre. Et andet problem er, at en kirkegård i det ældste afsnit kan være
kønsopdelt, men at denne praksis senere opgives på samme kirkegård.
Udgravninger og undersøgelser af skeletter i Viborg viser, at kvinder flyttede til byen dobbelt så hyppigt som mænd i den tidlige middelalder.10
Undersøgelserne viser også, at flere kvinder fra byen døde i barselsseng,
end kvinderne på landet gjorde, sandsynligvis fordi byens hygiejniske
forhold var dårligere end på landet. Der må således generelt have været
et overtal af mænd i byerne grundet hyppigere dødsfald blandt kvinder.
Denne teori samstemmer med analyserne af materialet fra Roskildes tidligmiddelalderlige bykirkegårde, der som tidligere nævnt fremviser et overtal af mænd. Der kan dog argumenteres for, at de kvinder, der døde i
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barselsseng, sandsynligvis også må skulle begraves, hvorfor der logistisk
set må skulle være en lige fordeling mellem kønnene på kirkegårdene. Der
må i så fald mangle en gruppe kvinder på kirkegårdene. Som tidligere
nævnt er det ved analyserne af bykirkegårdene dog altid værd at have in
mente, at der i de fleste tilfælde ikke er tale om totaludgravninger. Dette
øger risikoen for at tolke på et materiale, der langt fra er repræsentativt for
kirkegårdenes oprindelige demografi.
Afsluttende kan det bemærkes, at der ofte vil være flere mandlige end
kvindelige skeletter i et arkæologisk humant skeletmateriale. Dette kan
skyldes enten 1) det faktum, at der virkelig er et overantal af mænd, eller 2)
at mange kvinder enten blev begravet andre steder end på den sædvanlige
gravplads, og at disse grave ikke er blevet fundet, eller 3) at de kvindelige
knogler, i kraft af at være mere skrøbelige end de mandlige knogler, oftere forsvinder.11 Ofte søges forklaringen til uligevægten mellem mænd og
kvinder normalt indenfor sidstnævnte, da erosionen på de mindre og mere
skrøbelige, kvindelige knogler ofte vil være mere udbredt. Nogle går endda
så vidt som til at antage, at skeletter, der er for dårligt bevaret til en kønsbestemmelse, vil være kvinder. På denne måde vil en grov ligelig fordeling
af mandlige og kvindelige skeletter ofte opnås.12 Hvis samme princip vedtages for dette materiale, opnås en samlet overrepræsentation af kvindelige
individer i gravene fra både vikingetidsgravpladserne og Kongemarken.
Fig. 3
Graf over det samlede humane
skeletmateriales fordeling af børn og
voksne individer.
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ALDERSFORDELINGEN
For det samlede materiale fra vikingetid og tidlig middelalder kunne der
foretages aldersvurderinger på i alt 402 individer, hvoraf fordelingen af
børn og voksne er på hhv. 122 børn og 280 voksne (Fig. 3). Dvs. børnegravene repræsenterer næsten 44% af materialet, hvilket i høj grad skyldes
det høje antal af børneindivider fundet i jordfæstegravene fra Kongemarken, men også et pænt antal af disse er fundet på Skt. Mikkel Kirkegård.
Aldersfordelingen blandt de voksne individer er samlet set domineret af
en overvægt blandt individerne aldersbestemt som værende mellem 25
og 35 år (se Fig. 4). Det samme mønster er gældende individuelt for hhv.
vikingetidsgravpladserne, Kongemarken og for de tidligmiddelalderlige
bykirkegårde.
1m 1 - - - - - - - - - - - - -

Fig. 4
Graf over det samlede humane
skeletmateriales aldersfordeling af
voksne individer over 18 år.
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Det er interessant, at det for samtlige perioder og lokaliteter gælder, at
individer aldersbestemt som værende mellem 25-35 år dominerer materialet. For middelalderbefolkningens sammensætning synes der at være tale
om nogle generelle tendenser netop i form af, at den gennemsnitlige forventede levetid næppe har været mere end ca. 40 år for den gruppe, der
overlevede barndommen og nåede voksen alder. Samtidig blev kvinder
gennemsnitligt ikke så gamle som mænd til forskel fra de fleste moderne
nutidssamfund.13 I relation til dette stemmer materialet godt overens, idet
der ved alle lokaliteter ses et fald i den procentmæssige fordeling af hhv.
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aldersgrupperne på mellem 35 og 45 år og 45+ år. Den mindst repræsenterede gruppe udgøres af individer mellem 18 og 25 år, hvilket i høj grad
må repræsentere, at de, der ikke døde som børn, ’overlevede’ denne alder
og først døde senere.

11

Aldersfordelingen blandt børneindividerne er samlet set domineret af før
nævnte overvægt af børneindividerne fra Kongemarken, hvor den mest
jævne fordeling blandt børneskeletternes alder af gode grunde også figurerer (Fig. 5). Det er især bemærkelsesværdigt, at der for vikingetidsgravpladsernes vedkommende stort set ikke er individer af børn til stede, og
fra begge de to vikingetidslokaliteter, hvor der er bestemt børneindivider
blandt materialet, gælder det for samtlige af disse, at de er bestemt som
værende ’unge voksne’ på mellem 12 og 18 år. Fraværet af barneindivider
i jordfæstegravene fra vikingetidsgravpladserne er et generelt træk, hvilket
bl.a. også ses fra de to vikingetidsgravpladser på Langeland, Kaagården
og Bogøvej.14 Gennemsnitligt indeholder skeletmaterialet fra de danske
vikingetidsgravpladser kun mellem 0 og 15% børn, hvilket er meget lavt
sammenlignet med andre perioder.15 Dette danner grundlag for spørgsmålet, om vikingetidens børn blev begravet på separate gravpladser, om
børnedødeligheden i vikingetiden var så lav, som antallet af udgravede
børneskeletter indikerer, eller om bevaringsgraden på vikingetidsgrav-
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Fig. 5
Graf over det samlede humane
skeletmateriales aldersfordeling af børn
under 18 år.
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pladser generelt er så dårlig, at mindre knogler fra børn fuldstændigt er
formuldet. Andre forklaringer kan være, at børnegrave, grundet deres
begrænsede størrelse og de skrøbelige knoglers begrænsede holdbarhed,
let bliver overset ved de arkæologiske undersøgelser. Forbedrede udgravningsteknikker og fund af selv det mindste skeletmateriale kan dermed
øge frekvensen af børnegrave. En anden faktor kan være, at børnegrave
ikke blev nedgravet lige så dybt som voksengrave, og dermed er udsat for
en øget risiko for at blive pløjet væk eller er forsvundet grundet erosion
eller andre overfladefaktorer. Ovennævnte faktorer tilfredsstiller dog ikke
til fulde spørgsmålet om de små proportioner af børnegrave i det danske
skeletmateriale fra især vikingetid. Der kendes nemlig til det helt modsatte
tilfælde belyst gennem et vikingetidsgravfelt fundet i 1990 ved Fjälkinge
ved Kristiansstad i Sverige, hvor usædvanligt mange spædbørnsgrave forekommer blandt materialet. Ud af de 128 udgravede jordfæstegrave fandtes
49 voksne og 79 børn og unge (64%). Hele 82% af børnegravene viste sig
at være spædbørn under 1 år. Endnu er gravpladsen ikke totaludgravet, og
derfor er det stadig uklart, hvorvidt det behandlede materiale er repræsentativt for områdets befolkningsfordeling.16
I middelalderen formodes børn og unge at have udgjort omkring halvdelen af befolkningen. Dog var det sandsynligvis kun hvert andet barn,
som overlevede til voksen alder. Børnedødeligheden afspejler til en vis grad
samfundets sundhedsmæssige og demografiske forhold. Derfor kan studier af børneskeletter bidrage med viden om periodernes opvækstmæssige
betingelser. I relation til dette er det af flere blevet foreslået, at byerne ikke
var helbredsmæssige sunde at leve i,17 mens andre har peget på bypopulationer med godt helbred.18 Som udgangspunkt må det dog være oplagt
at tro, at menneskers næringsgrundlag i de middelalderlige byer må have
været anderledes end i landsbyerne. Et forhold, der i høj grad også hænger
sammen med befolkningsvæksten.

LEGEMSHØJDEUDREGNINGERNE

Samlet set var der udført legemshøjdeberegninger på 108 af de 486 biologisk antropologisk bestemmelige individer, dvs. under 25%. Heraf er
størstedelen af gode grunde foretaget på individerne fra Kongemarken,
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da det også er denne lokalitet, der indeholder den største andel af personer. Der kunne ikke inddrages data om legemshøjdeberegninger fra to af
lokaliteterne, da disse af bevaringsmæssige årsager ikke var blevet udført
på materialet. Den gennemsnitlige legemshøjde for kvinder var 161,4 cm
og for mænd 168,2 cm på vikingetidsgravpladserne, mens den for Kongemarkens vedkommende lå på gennemsnitligt 167,5 cm for kvinder og
171,2 cm for mænd. Fra de tidligmiddelalderlige bykirkegårde lå gennemsnitshøjden på hhv. 163,1 cm for kvinderne og 171 cm for mændene.
Legemshøjdens ændringer i Danmark gennem de sidste 7000 år (Fig. 6)
baseret på lårbenslængder og for de sidste to perioder på direkte målinger
viser, at middelalderens befolkning var større end vikingetidsbefolkningen.19 Samme forhold ser ud til at gøre sig gældende for materialet fra
Roskilde og omegn med en lidt mindre gennemsnitlig legemshøjde for
individerne på vikingetidsgravpladserne end dem fra Kongemarken og de
tidligmiddelalderlige bykirkegårde. Heller ikke indenfor hver enkelt lokalitet ser den gennemsnitlige legemshøjde ud til at skille sig markant ud fra
det forventede. Kvindernes gennemsnitlige legemshøjde for Kongemarken er dog en del højere end den generelle gennemsnitlige legemshøjde for
det feminine køn både indenfor vikingetid og middelalder - hhv. ca. 10 og
otte cm mere. Det må dog tilføjes, at legemshøjdeudregningerne samlet
set kun er foretaget på et fåtal af de biologisk antropologisk bestemmelige
individer fra Roskilde og omegns gravpladser og kirkegårde, hvorfor det
overordnet må siges ikke at være repræsentativt hverken på lokalt eller
regionalt plan. Dette kræver flere opfølgende indsamlinger og målinger.

PATOLOGISKE FORANDRINGER
På større eller mindre dele af skeletmaterialet fra seks af lokaliteterne blev
der observeret sygdomsforandringer i form af bl.a. slidgigt, diverse tandsygdomme som karies, tandbylder, parodontose og tandtab, emaljehypoplasi, jernmangel (cribra orbitalia), benhindebetændelse, læsioner og knoglebrud, lammelse og misdannelser samt andre sjældnere sygdomme som fx
rygmarvsbrok (spina bifida) (Fig. 7).
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Fig. 7
Graf over den procentvise samlede
fordeling af sygdomsforandringer
observeret på det humane skeletmateriale.
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Fig. 6
Den gennem tiderne gennemsnitlige
legemeshøjde for henholdsvis kvinder
og mænd udregnet ud fra lårbenets
længde.
Fra Bennike & Brade 1999: 16.
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For stort set samtlige af lokaliteterne gjaldt det, at de aldersrelaterede sygdomme som slidgigt og tandsygdomme var mest udbredt. Slidgigt har til
alle tider været en almindeligt forekommende sygdom og kommer til udtryk i større eller mindre grad enten som ekstra knogledannelse, sammenvoksning af hvirvler, porøsitet på ledfladerne eller som decideret blankslid
af ledfladerne. For tandsygdomme som tandslid, karies, parodontose og
tandtab gælder det, at de ikke alene har relation til kosten, men også til
individets alder. I tilknytning til dette var det ved gennemgangen af karies
i tandmaterialet for samtlige af lokaliteterne, hvor dette var muligt at ob-
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servere, bemærkelsesværdigt, at kun et forsvindende lille antal havde været
udsat for kariesangreb. For voksne i middelalderen gælder det som regel,
at der findes en eller flere karierede tænder hos omkring 40% af befolkningen, hvilket dog stadig er noget mindre end i dag. Ligeledes synes der
at være en ensartet kariesfrekvens i by og på land. Observationer af tandsygdomme forudsætter naturligvis, at tænderne har været optaget og er til
stede ved den antropologiske gennemgang, men da tændernes emalje som
regel er meget hårdfør over for nedbrydelighed, må det antages, at denne
observation er reel (Fig. 8).

mens det er mindre hyppigt blandt voksne skeletter.20 Især på materialet
fra Skt. Mikkels Kirke, men også fra vikingetidsgravpladserne observeredes der en forholdsvis stor procentdel af disse ernæringsmæssige sygdomme på skeletterne. Ud fra det må man således konkludere, at det ikke først
er ved tilflytningen til byerne, at de ernæringsmæssige sygdomme opstår.
Bemærkelsesværdigt er det, at det ikke synes at være særlig udbredt på materialet fra Kongemarken trods det ret høje antal af gravlagte børn. Dette
stemmer ikke overens med antagelsen, at disse sygdomme oftest synes at
observeres på børneskeletter.
Infektionssygdomme i form af benhindebetændelse observeredes på
både materialet fra flere vikingetidsgravpladser samt de tidligmiddelalderlige kirkegårde, dog ikke fra Kongemarken. Mest markant var procentdelen på individerne fra gravene ved Mysselhøjgaard, hvor det fandtes på
en tredjedel. Benhindebetændelse, også kaldet periostale forandringer, er
en betændelsestilstand i knogleoverfladen mellem denne og benhinden og
forekommer ofte på skinnebenene, og der kan være mange årsager til, at
inflammationen opstår, som regel grundet en eller anden irritationsreaktion, der evt. kan være infektiøs. Forandringerne ses i form af uregelmæssige
belægninger på knogleoverfladen og fortykkelse (Fig. 9).

Fig. 8
Del af kæbe fra grav A285 ved
Konventhuset i Roskilde. Kæben er fra
en mand på mellem 40 og 50 år. Flere
tænder er tabt mens personen stadig
levede og på de tilbageværende tænder
observeredes kraftig tandstensdannelse.
Foto: Julie Nielsen |
Roskilde Museum
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Materialet viste også en jævn fordeling af de ernæringsmæssige sygdomme som emaljehypoplasi og cribra orbitalia. Emaljehypoplasi, der ses som
vandrette linjer på tænderne, sker som følge af dårlige ernæringsforhold
eller længevarende sygdom i barndommen, mens tænderne dannes i kæben. Emaljehypoplasier er således i arkæologisk sammenhæng en uspecifik
indikator for kraftig stresspåvirkning i barndommen. Ligesom emaljehypoplasi således kan være et udtryk for mangelsygdomme, gælder det
samme for cribra orbitalia, der observeres som porøse knoglefortykkelser i
øjenhulernes loft. Cribra orbitalia opstår som følge af jernmangel, der kan
medføre anæmi, og ses forholdsvis hyppigt på fortidens børneskeletter,
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Fig. 9
Sammenvoksede ryghvirvler fra grav
A341 ved Konventhuset i Roskilde.
I graven lå en mand på mellem 25 og
35 år. Årsagen til de sammenvoksede
ryghvirvler kan skyldes en infektionssygdom.
Foto: Julie Nielsen |
Roskilde Museum
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På især materialet fra Konventhuset fandtes i særlig høj grad misdannelser
(der evt. kan have været medfødte) samt udviklingsdefekter og lammelser
på omkring 15% af de biologisk antropologisk bestemte skeletter, herunder spina bifida, der menes at være genetisk betinget. Mange misdannelser
er allerede synlige ved fødslen, mens de såkaldte udviklingsdefekter først
vil kunne erkendes under opvækstforløbet. Trods naturens egen biologiske
selektion kan det ikke undgås, at nogle børn kommer til at leve med medfødte misdannelser og udvikle forskellige skavanker. Det hører dog alligevel til sjældenhederne at finde fortidige skeletfund med alvorlige medfødte
eller udviklingsmæssige defekter. Årsagen til dette kan være, at sådanne
defekter er vanskelige at genkende, især på de skrøbelige og ofte nedbrudte
børneskeletter. Dette kan skyldes, at de misdannede børn blev ombragt
ved fødslen eller kun overlevede i kort tid. En anden grund kan være, at de
grundet deres defekter blev begravet udenfor de almindelige gravpladser
eller kirkegårde, hvor de kun vanskeligt findes.
For det humane skeletmateriale ved både Mysselhøjgaard og Konventhusets vedkommende observeredes der en relativ høj forekomst af frakturer og ophelede læsioner på knoglerne. Det kan dog være vanskeligt
at skelne læsioner påført før døden fra læsioner påført efter døden. Dog
vil senere læsioner som dem, der kan opstå ved udgravningen af skelettet
eller ved senere behandling, oftest fremstå med en mere frisk brudflade
end de oprindelige. Der skelnes mellem tre former for årsager til læsioner på skelettet i form af enten voldslæsioner, ulykker som fx fald samt
sygdomsfremkaldte brud. Heraf er voldslæsioner langt de hyppigste ved
skeletstudier.21 Dog forekommer brud og læsioner på skelettet opstået ved
ulykker og voldelige hændelser kun i begrænset omfang og kun på 1% af
knoglerne fra almindelige kirkegårde fra middelalderen. Ikke alle læsioner
skyldes vold, og mange ulykker har givetvis også medført skader. Fraktur
på nøglebenet er en af de hyppigste frakturtyper, og skyldes næsten udelukkende fald. Samme forhold gør sig gældende for brud på underarmens
håndled (Colles’ fraktur), mens et brud midt på underarmen kan skyldes
afværgelse af et slag.22
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MIDT I EN BRYDNINGSTID
I Roskilde er som nævnt tidligere ikke store kønsrelaterede udsving at spore blandt de gravlagte fra vikingetidsgravpladserne og de tidligmiddelalderlige kirkegårde. Fra de få begravelser på bopladsen Mysselhøjgaard ved
Gl. Lejre fandtes et overtal af mandlige individer, mens der tegnede sig et
billede af at være flest kvinder begravet på selve gravpladsen ved skibssætningen. Antallet af jordfæstegrave fundet på selve bopladsen er dog så lille,
at der kan være tale om et særligt tilfælde for disse begravelser, hvorfor de
ikke synes at være repræsentative for selve perioden. I relation til dette er
fraværet af ”rigere begravelser” i og omkring Gl. Lejre i høj grad bemærkelsesværdig, hvorfor det må formodes, at disse enten ikke er fundet endnu,
eller de aldrig har været til stede. Aldersmæssigt skiller materialet sig ikke
nævneværdigt ud fra andre iagttagelser gjort på skeletmateriale fra samme
perioder. Den største aldersgruppe af gravlagte individer befinder sig indenfor intervallet 25-35 år, hvilket kan synes noget ungt i relation til den
nutidige, gennemsnitlige forventede levealder. Men med en gennemsnitlig
forventet levealder på omkring de 40 år for middelalderens befolkning
tegner dette et pænt og sammenligneligt billede af vikingetidens og middelalderens befolkning i Roskilde-området.
Iøjnefaldende er det store fravær af børneindivider fra vikingetidsgravpladserne, hvilket dog for perioden er en grundlæggende tendens. At børnedødelighed ikke fandtes i vikingetiden, synes næppe at være årsagen til
dette fravær.
Der er opstillet adskillige faktorer, der har vist sig at have indflydelse
på tilstedeværelsen af børneskeletter i et skeletmateriale, ikke mindst fra
vikingetidsgravpladserne: udgravningspraksis, jordbundsforhold, ødelæggelser i form af naturlige eller menneskeskabte og ikke mindst kulturelle
traditioner indenfor ikke kun perioderne, men også regionalt. Efterhånden peger arkæologiske undersøgelser og analyser på sidstnævnte, nemlig at svaret skal findes indenfor kulturerne og disses begravelsesritualer.
I nogle grupper må der således være tale om en tradition, hvor børn ikke
blev begravet på den lokale gravplads, enten fordi de blev gravlagt et andet
sted, eller fordi de ikke blev betragtet som værdige til en begravelse.
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Endelig kan skikken for disse også have været en anden f.eks. i form af kremation. Spredningsbilledet er for vikingetidsgravpladserne således uklart
i og med, der her kan være sket en selektion ikke kun for børnegravenes
vedkommende, men også syge og ældre kan være ’sorteret’ fra, hvorfor de
ikke vil indgå i analyser. Dermed får vi ikke samme billede af sygdomme,
som vi får af middelalderens befolkning, hvor der er en bred repræsentativitet i og med, at den demografiske fordeling her er mere jævn. Tillige
skal indregnes muligheden for, at fortolkningen af resultaterne ikke kun er
gældende for byens befolkning, men at der blandt de gravlagte kan være
folk fra landzonen og tilrejsende fra andre egne.
Ligeledes er der en klar sammenhæng mellem alder og (aldersrelaterede)
sygdomme, og i dette tilfælde var der heller ikke nogen særlig forskel mellem perioderne, hvilket også var gældende for de andre sygdomstegn, der
kunne observeres på skeletmaterialet. Fra begge perioder forekommer der
i højere grad aldersrelaterede sygdomme som slidgigt og tandsygdomme,
mens næringsrelaterede sygdomme som emaljehypoplasi og jernmangel
også viser sig på skeletmaterialet, men i mindre udtalt grad. Her observeredes der ligeledes ingen forskelle på materialet perioderne imellem, og
der fandtes en ligelig fordeling af tegn på læsioner og knoglebrud. At de
begravede på kirkegårdene i byerne således skulle have været udsat for dårligere ernærings- og hygiejneforhold, synes derfor ikke i dette tilfælde at
afspejle sig i materialet.
For ovenstående antropologiske studier gælder det, at de alle skal ses indenfor et samlet helheldsbillede. Afslutningsvis må der siges at være en lang
række af faktorer, der skal tages hensyn til, når man har med et humant
skeletmateriale at gøre. Der skal ikke kun tages forbehold for arkæologiske, men også nedbrydningsmæssige fejlkilder, såsom hvilke jordforhold
de afdøde har ligget i, da det kan have stor betydning for knoglernes bevaringsgrad. Ligeledes skal man være opmærksom på de analysemetoder,
der bliver anvendt ved køns- og aldersbestemmelse af skeletter, da disse
kan være af meget varierende karakter. Gennem hele processen fra selve
gravlæggelsen af den afdøde til den senere arkæologiske udgravning og
antropologiske skeletbestemmelse opstår der altså fejlkilder, der nødvendigvis må tages højde for, inden man sammenstiller og tolker demografi
ud fra et skeletmateriale.
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Nyere naturvidenskabelige analysemetoder som DNA- og isotopanalyser,
herunder strontiumanalyser, ville med fordel kunne udtages og dermed
bidrage til diskussionen om land- og bybefolkningens interaktion og bevægelser i brydningsperioden mellem vikingetiden og den tidlige middelalder. F.eks. fungerer strontiumisotopværdier som en geokemisk signatur,
der kan bruges til at udpege et bestemt geologisk område og dermed en
geografisk lokalitet. Grundidéen er, at strontiumisotopværdier overføres
fra eroderet geologisk materiale til jorden og siden overføres gennem fødekæden til menneskets skelet, hvor strontium erstatter calcium i skelettets
mineralske opbygning. Dermed kan strontiumisotoper i den arkæologiske
forskning tjene som mobilitetsindikatorer for forhistoriske mennesker. Sådanne analyser er dog bekostelige og kræver et betragteligt budget. Alt i
alt er det dog via udviklingen af disse nye metoder og analyser, at vi igen
vækker de døde fra jordfæstegravene til live, og derigennem bliver beriget
med ny viden og forståelse om vores forfædres liv og levned.
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BRØDRENE LÜTZHØFT Købmænd og iværksættere
Af Poul Low Møller

I de hidtidige beskrivelser om Lützhøfts købmandsgård har det hovedsageligt været Chr. Petersen og perioden efter hans overtagelse af gården, der
har været berettet om.1 Dette selv om hans navn på facadeskiltet under
”Brødrene Lützhøfts Eftf.” for længst er afløst af ”Roskilde Museum” og
således ikke længere udadtil knyttes til forretningen. En forklaring på dette
kunne være, at det meste af det tilgængelige materiale, der blev overdraget
museet sammen med købmandsgården omhandlede netop Chr. Petersen
og perioden 1910-1920.
I denne artikel ønsker jeg at give lidt mere indblik i, hvem brødrene
Lützhøft var, og hvordan de og deres familie bidrog til Roskildes erhvervsliv. En gennemgang af arkivalier på bl.a. Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek og Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, samt en fornyet gennemgang af
det materiale, der blev overdraget museet sammen med købmandsgården,
har kastet et bedre lys over de to brødres liv og levned i Roskilde.
Der aftegner sig et billede af to brødre, der ikke var blandt byens største
købmænd, men på en række forskellige måder har været betydende for
erhvervslivets udvikling i Roskilde.

SLÆGTEN LÜTZHØFT
Brødrene Anton Theodor og Elias Oluf Lützhøft blev født henholdsvis
den 9. november 1841 og den 22. september 1848 på Glænø i det sydvestlige Sjælland som den fjerde og den syvende ud af en børneflok på otte.2
De to brødres drivkraft som købmænd og iværksættere kom ikke fra
fremmede, men var også et kendetegn for deres forfædre. I det følgende
skal jeg derfor kort beskrive slægtens oprindelse og ikke mindst de nærmeste forfædre, der alle havde en drivende kraft, der ikke fik dem til blot at
affinde sig med den situation, de var i, men hele tiden søgte videre.

Foto modsatte side:
Reklame for Brødrene Lützhøft.
Roskilde Museum

BRØDRENE LÜTZHØFT - KØBMÆND OG IVÆRKSÆTTERE

Oprindeligt stammer slægten fra området Angeln i det nordøstlige Slesvig-Holsten, hvor navnet med stor sandsynlighed er tilknyttet byen Lutzhoeft.3 Slægten kan spores tilbage til ca. 1560, hvor Jes Hansen har fæstet
en af St. Jürgens Klosters gårde i området. Da hans søn Johann Jessen,
der havde arvet gården, døde, giftede hans enke sig med Michael Tønnesen, som derpå overtog gården og efterfulgtes af sine egne sønner. Det er
derefter meget sandsynligt, at sognefogeden, der bl.a. havde opsynet med
klostrenes gårde, har set, at Johanns to sønner havde evnerne til at drive
gården og derfor har givet dem lov til at fæste nogle af klostrenes andre
gårde i området, nemlig gårdene i Schaalby og Kisby. Da brødrene flyttede
fra byen, optog de, som var skik og brug, deres fødebys navn i deres efternavne, og dette giver den sandsynlige forbindelse til Johann Lutzhøft, der
i begyndelsen af 1700-tallet står registreret som ejer af gården i Schaalby
og er den første dokumenterede person med det karakteristiske efternavn.
Blandt Johanns tipoldebørn var Nicolaus Lützhøft, der blev født i Süderbrarup i 1768. Kun 19 år gammel rejste han til Sjælland, hvor han blev
bestyrer af hollænderiet på Hørbygård ved Holbæk, og som sådan havde
ansvaret for gårdens mejeri og hele dens bestand af malkekøer. Nicolaus’
dygtighed blev hurtigt belønnet af Hørbygårds ejer, general J.F. Castenskjold, og i løbet af de næste år steg han i graderne for i 1809 at blive
selvejer.

ETABLERINGEN I ROSKILDE
Nicolaus fik med sin kone, Maren Hansen, i alt 9 børn, heriblandt Martin
Christian Lützhøft, der blev født i 1800 og bl.a. er far til de to brødre Anton Theodor og Elias Oluf Lützhøft samt Peter Frederik Sigfred Lützhøft,
der blev født i 1806.4 Sidstnævnte blev den første Lützhøft i Roskilde.
Peter var som ung gået i handelslære hos købmand Smith i Frederikssund og uddannede sig her til handelsbetjent, datidens betegnelse for en
ekspedient. Her mødte Peter, der blev beskrevet som et skikkeligt, meget
stræbsomt og honnet menneske, købmand Smiths 19-årige søster, Caroline Bagger, som han i 1829 giftede sig med. Sammen flyttede de til Roskilde, hvor Peter købte ejendommen matr. nr. 22 i Skomagergade (det
nuværende nummer 17) af Duebrødre Klosters Fællesfond for her at åbne
sin egen købmandshandel.5
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Fig. 1
Elias Oluf med sin hund.
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv
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Fig. 2
Anton ved skrivepulten i forretningen i
Ahlgade. Roskilde Museum
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Huset og gården på Skomagergade kom hurtigt til at summe af liv, for
i løbet af de næste 24 år var Caroline næsten konstant gravid og fødte
mindst 13 og måske helt op til 16 børn. Dette tærede imidlertid så meget
på Caroline, at hun døde kun 43 år gammel.6 Selvom Peter fik godt gang
i sin forretning, tærede den store børneflok også på økonomien, så han
igennem tiden måtte trække på families og venners hjælp.7 Men Peter Frederik var dog afholdt og vellidt af alle, han kom i berøring med på grund
af sine fine og elskværdige karaktertræk.
I 1872 solgte Peter Frederik Sigfred Lützhøft sin købmandsgård til
marskandiser Jens Peter Thillerup.8

FÆTRENE LÜTZHØFT
I mellemtiden havde Peter Frederiks yngre bror, Martin Christian, været
ansat på godskontoret i Holsteinsborg og havde i 1834 mødt og giftet
sig med Petrea Ingeborg Schrøder fra Vordingborg.9 Da hendes far døde,
overtog de hans gård, men da det blev vanskelige tider for landbruget,
valgte han at tage en kort seminarieuddannelse for at blive skolelærer på
Glænø. Her, og i Tømmerup, hvor Martin efterfølgende blev skolelærer,
voksede brødrene, de senere købmænd i Roskilde, Anton Theodor og Elias
Oluf, op sammen med deres seks søskende. Først i sit otium flyttede Martin og Petrea til Roskilde.10
Anton Theodor, der blev født den 9. november 1841, uddannede sig
hos købmand Theodor Christensen i Holbæk.11 Som 22-årig måtte han
dog deltage i krigen i 1864,12 hvor han i 3. regiments 1. kompagni deltog
i flere af kampene på Als og i den sidste fase var med til at forsvare tilbagetrækningen af de danske soldater over pontonbroerne i Alssund.13 I mange
år hang Anton Theodors erindringsmedalje fra krigen i officersmessen på
Slagelse Kaserne.14
I sommeren 1869 slog Anton sig sammen med sin fætter Nicolaus Casper Frederik15 og lejede sig ind i blikkenslager Johan Rentz’ enkes ejendom på Rådhustorvet 7 (det nuværende nummer 10).16 Den årlige leje,
der var uopsigelig fra enkens side i 10 år, var for butikken i stueetagen med
tilhørende kælderlokale, to værelser på 1. salen og et loftsrum til brændsel
samt et pakhus bagest i gården på i alt 250 rigsdaler. Den 12. august 1869
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kunne de, som annonceret i Roskilde Avis, slå dørene op til deres nye
urtekramhandel.17
Åbningen var dog lige ved at gå galt, for lørdag nat før de skal åbne,
var der indbrud i deres forretning, og hele kassebeholdningen blev stjålet.
I hast tog de om søndagen ud til deres fætter, pastor Holten Lützhøft, i
Ørsted, og lånte et tilsvarende beløb, så de som annonceret kunne åbne
butikken mandag morgen.18

BRØDRENE LÜTZHØFT
Samarbejdet mellem de to fætre gik dog ikke så godt, og allerede den 5. januar 1870 trådte Nicolaus ud af firmaet, hvorefter Anton fortsatte alene. 19
Urtekramhandelen blomstrede, og Antons annoncer om friske, nyankomne varer kunne ses flere gange om ugen i Roskilde Avis.
Antons lillebror Elias Oluf, der blev født den 22. september 1848,
havde uddannet sig til landmand og været forvalter på en del forskellige
godser i Sverige og Danmark, bl.a. på Bromme Mølle ved Sorø.20 I 1873
kom han til Roskilde, hvor han lejede sig ind hos guldsmed Fondsmand
på hjørnet af Ringstedgade og Støden og med indgang til sin urtekramhandel fra Ringstedgade 2.21 Den 13. maj 1874 registrerede han firmaet
”Brødrene Lützhøft” som købmandshandel med hjemsted i Roskilde og
med sig selv som eneste ansvarlige deltager i firmaet. Der blev ikke registreret nogen deltagere med prokura, og han valgte selv at underskrive sig
som ”Brødrene Lützhøft”.22
Jeg har ikke fundet arkivalier, der angiver, hvorfor Elias valgte at kalde sit
firma for ”Brødrene Lützhøft”, og der fremgår ikke i nogen af disse noget,
der juridisk knytter Anton til firmaet. Således er det alene Elias, der tegner firmaet med underskriften ”Brødrene Lützhøft”. Anton var samtidig
afskåret fra at indgå i firmaet, da han umiddelbart forinden havde indgået
aftale om et lejemål i Algade, og en af betingelserne herfor var, at han ikke
måtte drive urtekramhandel eller købmandshandel andetsteds i Roskilde.23 Jeg vurderer derfor, at det var for at imødegå eventuelle spekulationer
om konkurrence mellem de to brødre, at Elias valgte at kalde sit firma for
”Brødrene Lützhøft”.
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Samarbejdet var tydeligt for enhver, da brødrene den 4. juni 1874 havde
en stor fælles annonce i Roskilde Avis, hvor de meddelte, at ”Ved vore
forenede større Indkjøb samt ved at gjennemføre principet, at arbeide med
en lille Avance, see vi os istand til at udbyde vort rigt forsynede lager af Kolonialvarer, Vine og Spirituosa, Tobak og Cigarer til Priser, som ingensinde
ville overstige Kjøbenhavns laveste Noteringer”. Med bemærkningen om,
”at når 4 pund købes indrømmes i reglen samme rabat som i lispundevis”,
underskrev de sig med Brødrene Lützhøft, Ringstedgade og Anton Lützhøft, Rådhustorvet.24
Den fælles annoncering for de to urtekramhandeler fortsatte herefter
næsten ugentligt i Roskilde Avis.

EKSPANSIONEN
Efter at have giftet sig med den svenskfødte købmandsdatter Ida Georgine
Bruun fornyede Elias sit lejemål hos guldsmeden allerede i juni 1875.25
Lejemålet bestod af en butik i stueetagen lige til højre for porten til Ringstedgade, indrettet til urtekramhandel med bagbutik og kontor, et kælderlokale under butikken og et anvist pakrum i gården. På 1. sal over
butikken og med opgang fra porten lejede han en beboelseslejlighed på fire
værelser samt loftskamre til brændsel. For lejemålet, der i første omgang
løb i 10 år og senere blev forlænget, betalte Elias 700 kroner årligt.
Næsten samtidig, i august 1875, blev lejemålet på Rådhustorvet for lille
for Anton, som i stedet valgte at flytte sin forretning til den nærliggende
ejendom på hjørnet af Ahlgade (nuværende Algade) og Allehelgensstræde
(nuværende Allehelgensgade), hvor købmand H.C. Jørgensen havde syv
værelser ledige i kælderen, som Anton fandt velegnede til sin urtekramhandel.26
For lejemålet, der til en start var aftalt for 5 år, skulle Anton betale
1000 kroner i årlig leje, idet han samtidig indvilgede i, at der ikke måtte
drives andet end urtekram- eller købmandshandel i lokalerne samt, at han
ikke samtidig med forretningen i Ahlgade måtte drive urtekram- eller købmandshandel andetsteds i Roskilde købstad.
Til gengæld havde han på Kindhestegade 2 i Næstved etableret købmandshandelen Lützhøft & Co. sammen med C.N. Møller, som han
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kendte fra sin tid som medhjælper hos ”øl-bouteilleerings-etablisementet”
Jacob Galle & Co., hvor C.N. Møller var medejer.27 I 1881 måtte de dog
lukke forretningen, da C.N. Møllers helbred skrantede,28 og Anton derfor
ikke længere kunne afse tid til at passe begge forretninger, hvorpå han
valgte at fortsætte i Roskilde.

IVÆRKSÆTTERNE
Initiativerne hos de to brødre fortsatte ufortrødent. Elias gik i interessentskab med fabrikant Christian Iversen Søeborg om etableringen af Roskilde
Halmvarefabrik, som producerede maskinspundne halmvarer.29 Medens
Søeborg var ansvarlig i firmaet, var Elias passiv interessent.
I den finansielle verden var Elias og Anton også nogle af foregangsmændene i Roskilde, da der i 1884 blev taget initiativ til at etablere Roskilde
Bank.30 Roskilde havde i mange år kun haft Sparekassen for Roskilde By
og Omegn, og erhvervslivet i byen havde i kraft af den nærliggende hovedstad ikke tidligere haft behovet for en egentlig bank. Men som byen og
erhvervslivet voksede, var behovet kommet for, at den fik sin egen bank.
Banken stiftedes ved et konstituerende møde den 17. juli på Hotel Prindsen, hvor banken i de første år havde sine lokaler. I begyndelsen var Elias
og Anton blot aktionærer, men i 1893 blev Elias valgt ind i bankens bestyrelse og i 1896 i bestyrelsesrådet. Begge steder havde han sæde indtil sin
død i 1903.
Også på hjemmefronten var der succes. Mens Elias og Ida Georgine i 1877
fik datteren Karen, fik Anton og hans kone Thora tre børn i denne periode, Rigmor Ingeborg Louise i 1877, året efter Inger og endelig, i 1880,
Jens Christian Othar,31 der senere kom til at følge i faderens fodspor.
Men allerede seks år efter Othars fødsel døde Thora.32 Af den efterfølgende skifteopgørelse kan man se, at Antons formue på dette tidspunkt
var ca. 22.000 kroner, et på dette tidspunkt ikke lille beløb.
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EJENDOMSBESIDDERNE
I december 1886 valgte Anton og Elias i fællesskab at købe H.C. Jørgensens ejendom for 56.000 kroner ved dels at overtage en gæld på 30.000
kroner til Roskilde Sparekasse, en tilsvarende på 14.000 kroner til familien
Lund og endelig en gæld på 2.000 kroner til gårdejer L. Madsen.33 Herudover betalte de kontant 10.000 kroner. Til ejendommen hørte, ligesom
der gjorde til Peter Frederiks ejendom, et perpetueret jordlod, matr. nr. 56
på Store Hede, som dog vedblev at være bortfæstet.
De to brødre går i gang med at forbedre ejendommen, bl.a. ved at etablere kloak fra denne til det offentlige kloaknet,34 måske med henblik på her
at etablere en fælles købmandsgård.
Selv om de ikke var blandt de største købmænd i Roskilde, var Anton
og Elias blevet velestimerede i byen som nogle af byens yngre og mest foretagsomme forretningsmænd. I 1888 blev Anton således indvalgt i byrådet
for det, der kaldtes den mindre halvdel,35 som var valgt af de højest beskattede borgere i byen, hvor den større halvdel var valgt af de almindelige
borgere. Anton blev senere genvalgt til byrådet og kom til at sidde i dette
i yderligere en embedsperiode frem til 1894.
I mellemtiden havde Anton mødt Juliane Wilhelmine Møller, som han
giftede sig med i 1890.36
I købmandsbutikkens kontor ud mod Allehelgensgade førte Wilhelmine forretningens regnskab. Inde i butikken, der duftede af de mange
forskellige varer, stod tønderne langs væggene, og oven over var kasser med
bl.a. ginger-nuts, Cafe Noir og andre gode sager.
Ud over at holde en stor bekendtskabskreds læste Anton mange bøger;
reolerne i privaten var fyldt med værker af bl.a. romantikkens digtere, men
også Behrmanns og Kornerups lokalhistoriske værker var repræsenteret.
Rundt om i hjemmet så man også Wilhelmines yndlingsmotiv, liljekonvallen, på stort set alt; dækketøj, kaffestel, sølvtøj, tæpper og en række
broderier, hun selv havde lavet. Børnene var ualmindeligt glade for dyr,
således havde Othar på et tidspunkt en abe, der fik lov til at gå frit rundt,
men dog blev lukket inde i sit bur, når den var alene hjemme.37
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I 1892 fik Elias mulighed for at erhverve den endnu bedre beliggende
gård i Ringstedgade 6 - 8, hvor bagermester Johan Andreas Horns enke,
Hedevig Horn, agtede at sælge den gård, som hun havde drevet siden sin
mands død i 1874. Elias så store muligheder i gården, hvor bagermesteren
havde opført en toetagers magasin- og bageribygning nordligt i gården
samt en beboelsesejendom ud mod Ringstedgade.38 Elias købte gården for
40.000 kroner, hvilket svarer til ca. 2,8 mio. kroner i dag.39
Straks efter overtagelsen gik Elias i gang med at nedrive den nord-sydgående længe og i stedet forlænge magasinbygningen til dobbelt længde, 40
så der blev mere plads til korn- og foderstoffer. I stueetagen indrettede han
ud over stald til sine egne heste også en gæstestald med brostensbelægning
og bås med fodertrug til ikke mindre end 13 heste, så gårdmændenes heste kunne blive passende opstaldet under deres besøg i købmandsgården.
Samtidig installerede han en hestedreven kagebrækker til knusning af de
foderkager, som han købte hos olie- og sæbefabrikkerne, hvor de var blevet
til rest efter oliepresningen.41
Brødudsalget, som enkefru Horn havde haft i en lille butik i det lave
forhus,42 var dog for lille til Elias’ kolonialhandel, hvorfor han udvidede
huset med et mindre baghus og dermed fik skabt kontor og baglokale.43 I
boligen ved siden af fik han tilladelse til at indrette butik, som han lejede
ud til forskellige forretningsdrivende, i første omgang en skomager (butikken, hvor der i dag er slagterbutik).44
Matriklen, der lige siden 1750’erne havde været delt i en gårdsplads
med bygninger omkring og en have mod vest, blev nu samlet i én stor
gårdsplads for at give plads til den omfangsrige handel med foderstoffer,
korn og brændsel og den dermed forbundne store trafik af kundernes og
grossisternes vogne.
For at opnå en større handlefrihed til at indkøbe de større partier af
disse varer oprettede han en kassekredit i Roskilde Bank på 6.000 kroner.45
Der var for alvor kommet liv i gården og butikken i Ringstedgade 6-8.
Slægt og venner samledes ofte i familiens smukke og hyggelige lejlighed
på 2. sal i forhuset.
De to brødre fortsatte deres samarbejde, hvilket fremgår af de mange
fælles agenturer og fælles annoncer for sild og klipfisk, oste, vine og spirituosa, tobakker, te og kaffer, chokolader og sukkervarer og meget mere.46
Men det fremgår også af avisannoncerne, at de to brødre har haft hver de-
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res agenturer og varesortimenter. Således var det mest Anton, der annoncerede med konserves og henkogte varer,47 som sammen med saltningen
var en af tidens meget brugte konserveringsmetoder, medens Elias mest
annoncerede for kul, koks og andet brændsel samt korn og frø.48
Af de mere specielle varer, som de forhandlede, var eliksirer, ekstrakter og bittere. I store annoncer, ofte fælles med andre af byens købmand,
reklameredes for ”Sibylles livsvækker”, ”Bramas livseliksir”, ”Petos Cornkiller” og ”Livets te”, der alle, ifølge de meget maleriske beskrivelser, ville
forlænge livet og fjerne stort set alle sygdomme.49 Eliksirerne skal ses som
foregangsdrikkene for de mange bittere, der sælges i dag, som Van Osten,
Jägermeister, Gammel Dansk m.v. Købmandsbutikken solgte også magisk-helbredende remedier såsom Volta-kors og tandhalsbånd, der ved deres elektromagnetiske kraft ifølge de forherligende reklamer skulle kunne
fjerne smerter fra bl.a. brystsygdomme og ’de små børns pine’, når de var
ved at få tænder.50 Men det var dog på den basale kolonial-, korn- og foderstofhandel, at de to brødre tjente deres penge.

IVÆRKSÆTTERNE FORTSÆTTER
Succesen for de to brødre fortsatte. I 1893 var de begge initiativtagere til
stiftelsen af Kong Hroar Logen under Odd-Fellow Ordenen i Roskilde, og
mens Elias blev logens første overmester, blev Anton dens skattemester.51
Samtidig dannede de sammen med købmand Axel Petersen velgørenhedsforeningen ”Samlerne”, der ved indsamlinger bl.a. gav tilskud til økonomisk trængende konfirmander.52
I 1894 var Elias en af hovedmændene bag skabelsen af Roskilde Andelssvineslagteri,53 der byggede sit anlæg på Køgevej, og hvor han sad i bestyrelsen indtil sin alt for tidlige død. Senere var han en af initiativtagerne til
at etablere slagteriets ægeksportafdeling.54
Også privat var Elias initiativrig. Sammen med forretningsbestyrer E.
Eriksen, sagfører N.C.P. Petersen og murermester C. Schledermann dannede han i 1899 et konsortium, der købte en række matrikler i den nordlige del af byen, det såkaldte Klokkervænget, for efterfølgende at udstykke
dem i mindre parceller med den klausul, at der på grundene ikke måtte
bygges fabriksvirksomheder, men kun almindelige boliger.55
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Den kendte kaffesurrogatfabrik Danmark var også resultatet af brødrene
Lützhøfts forretningsmæssige initiativer. I 1902 var Anton således en af
initiativtagerne til, sammen med en række købmænd og urtekræmmere i provinsen, at stifte Kaffesurrogatfabrikken Danmark i Hedehusene56
som en alvorlig konkurrent til det københavnerejede De Danske Cichoriefabrikker, der producerede Rich’s. Med det velkendte slogan ”Det er
Danmarks der dur” vandt de hurtigt en større andel af kaffetilsætningsmarkedet.
På denne tid var høkerhandel og urtekramhandel stadig to adskilte og
konkurrerende erhverv, og da Anton ud over sine kolonialvarer ønskede
at sælge spæk og lignende levnedsmidler, som ifølge loven ikke måtte forhandles af urtekræmmere, indrettede han i en af ejendommens butikker
ud til Allehelgensstræde en høkerhandel, eller som det var kommet til at
hedde; en viktualiehandel. Herfra solgte han vildt af forskellig slags, bl.a.
rensdyrkød samt det nye produkt, leverpostej.57
Det var dog ikke alt, der lykkedes for Anton, som i nogle henseender
måske var for fremsynet. I midten af 1880’erne startede han et par mindre
fabrikker, en for at producere punkterfri cykeldæk og en anden for at producere rørvæv,58 et væv, der blev sat på væggene som underlag for gipspudset. Selvom disse produkter senere blev eftertragtede, kom ingen af fabrikkerne til at give afkast, og Anton måtte derfor afhænde dem begge. For at
kunne betale sine kreditorer så han sig nødsaget til at sælge ejendommen
på hjørnet af Ahlgade og Allehelgensstræde til købmand Axel Petersen for
85.000 kroner, svarende til ca. 6 mio. kroner i dag.59 Af salgsprisen fik han
dels 16.000 kroner kontant og dels et pantebrev på et tilsvarende beløb.
Sikkert til stor bitterhed for Anton viste det sig efterfølgende, at tabet ved
afhændelsen af fabrikkerne ikke var større, end at han kunne have båret
dette uden at sælge ejendommen. Efter salget af ejendommen fortsatte
Anton dog sin urtekramhandel i kælderen.
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LÜTZHØFT-ÆRAEN SLUTTER
Under er ophold i Gevninge døde Elias den 9. juni 1903 af et hjertestop,
kun 54 år gammel. Ugen efter blev han begravet på Gråbrødre Kirkegård,60 hvor brødre af den lokale Odd Fellow loge Kong Rhoar på årsdagen for hans død rejste en mindesten, der stadig er at finde langs muren
ud mod Jernbanegade.61
Få måneder efter Elias’ død solgte Ida Georgine købmandsgården til
købmand Jens Hermann Christian Petersen for 60.000 kroner (svarende
til ca. 4 mio. kroner i dag)62 og lejede sig i stedet ind i Odd Fellow Ordenens ejendom i Hersegade 11,63 hvor hun fortsatte med den lotterikollektion, som hun tidligere havde drevet i Ringstedgade.
På dette tidspunkt var den årlige omsætning i købmandsgården på
omkring 130.000 kroner, hvilket, med anvendelse af stigningen i det
almindelige forbrugerprisindeks, svarer til små 9 mio. nutidskroner. En
omsætning, der godt nok steg til det dobbelte under 1. verdenskrig, men
som igen var kommet ned på dette niveau, da Christian Petersens enke
overdrog forretningen til sine sønner i 1955.
Om det var på grund af savnet af broderen vides ikke, men allerede året
efter Elias’ død valgte Anton Theodor at opsige sit borgerskab som købmand og overdrage forretningen til sin søn, Othar. Umiddelbart forinden
havde Axel Petersen lukket gennemkørslen fra Algade til gården og i stedet
bygget et længere sidehus.64 Købmandsforretningen i kælderen blev samtidig flyttet op i den butik, der derved bliver indrettet ud mod Algade.65
Othar drev forretningen under navnet ”Anton Lützhøfts søn” i endnu
et par år, inden han i 1907 dannede et konsortium sammen med ejendommens ejer, købmand Axel Petersen, og købmand Lauritz Petersen for at
etablere en konkurrerende biograf til byens biografteater.66 Efter at Othar i
sommeren 1907 havde flyttet sin købmandshandel til nogle lejede lokaler
i Sct. Olsgården, Sct. Olsgade 24,67 ombyggede de den tidligere forretning
til en Kinograf; som byens avis beskrev det: Et moderne teater for levende
billeder, der har elektrisk belysning, og som til overflod opfylder de nyeste sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. ved en brandslukker, der er ophængt
i lokalet. Den 1. november kunne, vise deres første forestilling med bl.a.
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franskmændenes bombardement af Casablanca samme år, en forestilling,
som fik mange anmelderroser for sine gode, stabile og lysstærke billeder.68

Fig. 3
Othar Lützhøft
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv

Frem til oktober 1910 drev Othar sin købmandshandel, som han stadig
kaldte ”Anton Lützhøfts søn”, under mottoet ”alle ved hvor Anton Lützhøfts søn bor”.69 Annoncen var illustreret med en hund med en flettet
indkøbskurv i munden og minder pudsigt nok om et logo, der i dag med
en lidt anden hunderace ses for en velkendt dagligvarekæde. Derefter helligede Othar sig helt sin biograf, som han i 1925 flyttede til den ejendom,
som han købte i Algade 41-43, og hvor den stadig er at finde i baggården.
Anton havde i mellemtiden bosat sig sammen med Wilhelmine i en
anden af lejlighederne i Odd-Fellow Logens ejendom i Hersegade 11, hvor
han en tid nedsatte sig med agenturforretning.70 Den 28. marts 1911 døde
Anton Theodor, knap 70 år gammel, af hjertestop efter en aften i Borger- og Håndværkerforeningen,71 og blev få dage efter, ligesom sin bror,
begravet på Gråbrødre Kirkegård.
Roskilde havde dermed inden for relativt få år mistet to, virksomme
brødre, der var afholdte i byen, såvel blandt de almindelige borgere og
handlende som blandt den øvrige handelsstand. De var begge kendte for
deres åbenhed, fremsynethed og ærlighed, samtidig med at de var meget
elskværdige, retvise og godgørende.72
Efter knap 90 år sluttede æraen med købmænd af slægten Lützhøft i Roskilde.

EFTERSKRIFT
Lützhøft-slægtens virke i Roskilde by sås dog også, omend i mindre omfang, i perioder efter denne æra. Blandt andet kan man finde annoncer for
maskinstrikning (Bondetinget), reparation af harmonikaer og spilledåser
(Karen Olsdatters Stræde), ismejeri (Blågårdsstræde), ligesom bagermester
Horns bagerimaskiner i købmandsgårdens nordlænge blev lejet ud til en i
slægten. Dermed har slægten været med til at forme handelslivet i Roskilde
i 1800- og 1900-tallet.
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STÅLMOSEGÅRD -

Afsluttende udgravning af en gravplads fra
yngre romersk jernalder
Af Ole Thirup Kastholm

KULTURHISTORISK RAPPORT

Forud for etape 2 af udstykningsprojektet ”Stålmosen” nordvest for Vindinge foretog Roskilde Museum i sommeren 2013 en større arkæologisk
udgravning (Fig. 1). Udgravningen berørte den vestlige del af en omfangsrig gravplads fra slutningen af yngre romersk jernalder (300-tallet e.v.t.),
som har været delvist undersøgt ved tidligere lejligheder. Der blev erkendt
17 grave og gravlignende anlæg på arealet samt resterne af nogle grøfter,
som antageligt hører til gravpladsen. Der fandtes også sporene efter en lille
bygning. Med den foreliggende undersøgelse må gravpladsen ved Stålmosegård antages at være totaludgravet i store træk. Med sine op mod 130
grave er der tale om Sjællands mest omfangsrige gravplads fra 300-tallet,
og det samlede materiale udgravet her - fra 1971 til 2013 - er netop nu
genstand for et stort forskningsprojekt i samarbejde mellem Roskilde Museum, Kroppedal Museum og Københavns Universitet.

FORHISTORIEN
I 1971 modtog Nationalmuseet en anmeldelse fra Roskilde Arkæologiklub om fund af stenlægninger samt glasperler og lerkarskår på Stålmosegårds jorder i den nordlige del af landsbyen Vindinge, tre km sydøst for
Roskilde.
Stenlægningerne viste sig, at dække over grave fra sen yngre romersk
jernalder og overgangen til ældre germansk jernalder - en periode, der
hidtil havde været svagt repræsenteret på Sjælland. I årene 1972 til 1976
udgravede Nationalmuseet med afdøde museumsinspektør Thorkild
Ramskou som udgravningsleder et ca. 600 m² stort område med i alt 36
jordfæstegrave samt et par brandgrave.
I slutningen af 1970’erne fik Roskilde Museum professionel arkæologisk bemanding og videreførte Nationalmuseets interesse for området. I
1983 og 1987-88 fik museet således lejlighed til at fortsætte undersøgelserne i områderne beliggende nordøst og syd for den tidligere udgravede del

Foto modsatte side:
Lerkar fra grav ASR.
Foto: Sofie Jørgensen |
Roskilde Museum
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af gravpladsen. 1400 m² afdækkedes og yderligere 46 jordfæstegrave samt
et mindre antal brandgrave kunne føjes til.
I 2004 foranledigede boligbyggeri, at et ca. 1500 m2 stort område af
den centrale del af gravpladsen nu kunne undersøges. Omkring 23 jordfæstegrave og 1-2 brandgrave blev udgravet i den anledning, således at det
totale antal grave for gravpladsen på dette tidspunkt kom op på godt 120
grave.1
Igen i 2012 og 2013 blev der, på grund af byggemodning (”Stålmosen”
etape 1-2), foretaget nye undersøgelser i området, herunder af gravpladsen. Umiddelbart syd for den delvist undersøgte gravplads blev udgravet
spor efter bebyggelse og andre aktiviteter fra yngre romersk jernalder samt
vikingetid.2 Den i det følgende beskrevne udgravning berører gravpladsens
vestlige del, og de i alt ca. 1975 m2, som den omfattede, blev afrømmet
på baggrund af en prøvegravning foretaget af museet i maj 2013 (Fig. 2).
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Fig. 2
Udgravningsfeltet.
Rød er nyfundne grave; blå er tidligere
udgravede grave; sort er grøfter; gul
er bygningen; grå er nyere tids anlæg,
herunder Tunestillingen, der tegner sig
som en savtakket grøft til vest.
Tegning: Roskilde Museum
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Fig. 1
Udgravningens placering på et 4
cm-kort.
Baggrundskort:
© Kort- & Matrikelstyrelsen
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Fig. 4
Lerkar i graven ATE under udgravning.
Foto: Marion Ree |
Roskilde Museum

LANDSKAB OG BEVARING
Det generelt jævne til småkuperede landskab omkring Vindinge er beliggende 50-60 m o.h. Undersøgelsesområdet var præget af en markant
bakke på ca. 58 m o.h. med et kraftigt fald mod nord og noget jævnere
fald mod vest. Undergrunden bestod mest af fint sand.
Størstedelen af området var præget af stød efter en ca. 30 år gammel
granplantage, som netop var fældet. Rødderne fra plantagen skulle vise
at skabe en del problemer i tidsmæssig såvel som bevaringsmæssig henseende. Stødene var blevet taget forsigtigt op med gravemaskine før afrømning, hvilket ikke i sig selv voldte bevaringsmæssige problemer for de arkæologiske spor i undergrunden. Imidlertid viste sig ved den efterfølgende
afrømning et tæppe af afrevne smårødder ud over udgravningsfeltet. Disse
vekslede i størrelse fra rodtråde til rødder på 3-4 cm tykkelse. I sagens natur havde disse rødder foretrukket den næringsrige muld i de menneskeskabte nedgravninger frem for den magre, sandede undergrund. Dermed
gav rødderne to problemer. Værst var den bevaringsmæssige indvirkning,
hvor rødder i mange tilfælde var groet igennem hele lerkar og huller i perler, hvilket dels var ødelæggende, dels besværliggjorde en sikker optagning
af genstande i præparat (Fig. 3-4).
Fig. 3
To lerkar under udgravning i grav ASY.
Målepind 40 cm.
Foto: Sofie Jørgensen |
Roskilde Museum
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Dernæst langsommeliggjorde rødderne udgravningsarbejdet betydeligt,
da der konstant måtte ”studses” med beskærersaks. Røddernes ødelæggelser af de arkæologiske levn fremstår med voldsom kontrast, når 2013-udgravningen sammenlignes med undersøgelsen i 2004 umiddelbart mod
øst, på et område af gravpladsen, hvor der ikke var plantet skov, og hvor
bevaringstilstanden derfor var markant bedre.3

UNDERSØGELSENS RESULTATER
Det 1975 m2 store udgravningsfelt dækkede flere små udgravningsfelter
fra tidligere kampagner samt uudgravede arealer mellem disse felter. På feltet blev registreret 53 mørkfarvede nedgravninger af arkæologisk interesse,
dertil kom sporene efter de tidligere udgravede grave. Efter udgravningen
var status, at 17 nedgravninger var grave eller gravlignende anlæg. I tilknytning til gravene fandtes flere forløb af grøfter. Desuden fandtes flere
stolpehuller, hvoraf fire må formodes at være sporene efter en lille bygning.
Sidst, men ikke mindst, var en del af udgravningsfeltet præget af resterne
af et langt mere moderne anlæg, nemlig skyttegraven ved ”Lillevangbatteri” i Tunestillingen, der blev opført i årene 1915-18 som en fremskudt del
af Københavns landbefæstning.4
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Fig. 5
Glasperle med mønster i grav ASY.
Foto: Sofie Jørgensen |
Roskilde Museum

Fig. 6
Oversigt over gravenes indhold.

Graduering
A. Spor efter gravlagt
(skeletspor).
B. Fyldskiftets form
(aflangt, rektangulært, ovalt).
C. Inventar
(gravkeramik, perler - in situ
eller i gravens opfyld).
D. Anlæggets beliggenhed
(i f.t. anlæg af type A, B eller C).
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GRAVENE
Hvad er et gravsted? Dette spørgsmål må indledningsvis drøftes. For nutidens mennesker ligger svaret vel lige for: Det er et sted, hvor man har
efterladt en eller flere afdøde personer, gravet ned i ubrændt eller brændt
tilstand. I begge tilfælde er resultatet knoglerester i jorden. I arkæologien er
svaret dog ikke så ligetil. Først og fremmest er sporene i en grav nedbrudte
af opholdet i jorden. Er jorden sandet som ved Stålmosegård, er knoglerne
til tider helt væk, og så kan det være nedgravningens form og eventuelle
gravgaver, som alene afgør, at der er tale om en grav. Dernæst spiller gravskikken ind. Man kan ikke tage for givet, at der i en grav altid har været
et helt individ, da grave, hvor der oprindeligt kun er lagt dele af en afdød
ned, eller slet ingen findes - et såkaldt kenotaf - også kendes.5
I de undersøgte grave var sporene efter de døde som hovedregel ikke
bevaret, og alle indikatorer måtte tages i brug for at få den bedst mulige
dokumentation af sikre såvel som mulige grave. Efterfølgende blev formuleret nogle grundlæggende kriterier til kvalitativt at kunne graduere
gravene. Kriterierne udgøres af elementer som form, indhold og beliggenhed. Gradueringen går fra A til D, hvor A er den mest sikre grav, mens D
er den mindst sikre, jf. nedenstående. Gradueringen kan ses skematisk i
skemaet Fig. 6.
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Perlekæde i grav ATE før optagning.
Foto: Marion Ree |
Roskilde Museum
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Den brede indfaldsvinkel medfører, at 17 anlæg kunne udpeges som grave.
Det var anlæg af vekslende karakter. Nogle var små huller blot med en perle eller et lerkar, mens andre var store og dybe gravlignende nedgravninger,
hvori der kunne være flere lerkar, benkamme og rester af perlekæder med
rav- og glasperler (Fig. 5, Fig. 7-8). I et enkelt tilfælde fandtes metaldele,
der kan stamme fra et dragtspænde, en fibel. Der var ikke spor efter brandgrave, som i begrænset antal er fundet ved de tidligere udgravninger.
Den sandede undergrund medfører dårlige bevaringsforhold for organiske materialer, hvorfor der ikke var entydige spor efter hverken kistetræ
eller skeletter. Det besværliggør en nærmere karakteristik af gravene, og en
sikker afgørelse af de gravlagtes køn og alder er så at sige umulig.
På baggrund af udformningen af de forskellige genstande, der var bevaret i gravene - især lerkar og perler - står det klart, at de skal dateres til
sen yngre romersk jernalder (300-tallet e.v.t.), hvilket således stemmer fint
overens med resultaterne fra tidligere udgravninger.
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Fig. 8
Lerkar i graven ASC set i lod. De korroderede nitter og nedbrudte rester af en
benkam skimtes i overfladen.
Foto: Anne K. Vestergaard |
Roskilde Museum
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Et særligt fænomen, der blev iagttaget ved flere grave, var, at de tilsyneladende havde været gravet op efterfølgende (Fig. 9). Det kunne dels ses ved,
at jorden i gravene var omrodet, dels ved at gravgaverne kunne være delvist
fragmenterede og placerede tilfældigt i graven. Sådanne forstyrrelser kan
delvist forklares som noget, der indtræffer når gravens tomrum - kisten
- ad åre kollapser og eksempelvis knuser et lerkar, men i de pågældende
tilfælde måtte sporene tolkes som en nedgravning fra overfladen. Dette
kendes da også fra andre grave og betegnes indimellem som ’plyndringshuller’. Det er dog langtfra sikkert, at der er tale om ren berigelseskriminalitet med fine gravgaver som mål, lige så vel kan det være sporene efter
ritualer, som fandt sted efter jordfæstelsen.
Fig. 9
Tværsnit gennem graven ASY.
De særligt mørke plamager kan være
spor efter en sekundær nedgravning i
graven, men kan også være foranlediget
af de mange rødder.
Målepind 40 cm.
Foto: Sofie Jørgensen |
Roskilde Museum

STÅLMOSEGÅRD. AFSLUTTENDE UDGRAVNING AF EN GRAVPLADS FRA YNGRE ROMERSK JERNALDER

177

men det synes klart, at de hører til gravpladsen og muligvis markerer en
opdeling af denne.

EN BYGNING?
Centralt på udgravningsfeltet fandtes flere stolpehuller. Fire af disse indgår
i en samlet konstruktion med en rektangulær grundplan på 2x3,7 m. Der
er ingen sikre spor til at fastslå alderen, men jordfylden i hullerne var overvejende af samme art som i de nærliggende grave, hvorfor en samtidighed
med gravpladsen absolut ikke kan udelukkes. Det kan være sporene efter
en lille bygning eller muligvis stolpestativet fra et ligbål.6 Det sidste burde
dog aflejre nogle brandspor i hullerne, hvori der kun kunne findes ganske
få trækulsnistre.

UDGRAVNINGENS BETYDNING

GRØFTERNE
Et særligt kendetegn ved Stålmosegårdgravpladsen er tilstedeværelsen af
grøftsystemer (Fig. 2). Grøfterne er fundet både ved tidligere udgravninger
og 2013-udgravningen og kan indeholde rester af brandgrave såvel som
lerkarskår fra både grave og boplads. Deres præcise betydning er uklar,

Undersøgelsens hovedformål var at afdække tidligere kampagners små udgravningsfelter og de hidtil uundersøgte områder imellem disse. Hermed
blev et antal tidligere undersøgte grave og gamle feltgrænser afdækket, til
hjælp for nøjagtig stedfæstelse af tidligere udgravninger (Fig.10). Der blev
afdækket og undersøgt 17 anlæg, der tolkes som grave af varierende karakter, men som alle tilhører den tidligere undersøgte gravplads. I gravene
var nedsatte lerkar (1-3 stk.) den almindeligste gravgave, dernæst rav- og
glasperler, hvoraf der fandtes en hel perlekæde i én grav. I to grave fandtes
benkamme. I flere tilfælde fandtes også fossiler i gravene, men kun i et
enkelt tilfælde mulige dele af en fibel. Flere grøfter blev også undersøgt, og
en bred datering til jernalder synes sikker for flere af disse - antageligt er de
samtidige med gravpladsen. En mindre bygningskonstruktion med to tagbærende sæt blev også afdækket, som kan være samtidig med gravpladsen.
Området ved Vindinge har været i fokus for Roskilde Museum siden
begyndelsen af 1980’erne, og det lader til, at der har været bebyggelse
omkring Vindinge landsby siden tidsregningens start.7 Bopladser samtidige med gravpladsen er dog først i de senere år begyndt at dukke frem.
Først ved Vindinge Østergård, hvor der er fundet mindst én gård fra pe-

Fig. 10
Udgravningsfeltet fra 2013 angivet sammen med samtlige tidligere undersøgte
grave ved Stålmosegård gravpladsen.
Tegning: Roskilde Museum
Baggrundskort:
© Kort- & Matrikelstyrelsen
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rioden, og så netop ved Stålmoseprojektet, hvor der er fundet samtidige
huse umiddelbart syd og nord for gravpladsen (fig. 11).8 Mon ikke det var
menneskene i disse boliger, som begravede deres afdøde på Stålmosegårdgravpladsen?
Fig. 11
Flyfoto set fra nordvest. Den lyse oval
er gravpladsen, mens de røde prikker
angiver bebyggelse fra samme tid.
Foto: Ole Kastholm |
Roskilde Museum
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22/7 - 9/8 var museumsinspektør Julie Nielsen ansvarlig for arbejdet. Ved
feltarbejdet medvirkede endvidere stud. mag. Anne Kirstine Vestergaard
(der fungerede som daglig leder i perioden 22/7 - 9/8), stud. mag. Anne
Sofie Jørgensen, stud. mag. Katrine Ipsen Kjær, stud. mag. Marion Ree og
arbejdsmand Niels K.W. Nielsen. Opmåling med GPS blev foretaget af
museumsinspektør Cille Krause. Anne Sofie Jørgensen medvirkede endvidere ved efterfølgende fundvask, digitalisering og indtastning.
Maskinkraft blev leveret af bygherres entreprenør fa. Steen Hansen,
Asnæs A/S. Skurmateriel blev dels stillet til rådighed af bygherre, dels leveret af fa. GSV A/S, Ishøj.
Sagens administrative og faglige akter findes i Roskilde Museums arkiv
under j.nr. ROM 555 Stålmosegård.

MÅLESYSTEM

ADMINISTRATIVE DATA
Der er tale om en bygherrebetalt undersøgelse i medfør af museumslovens
bestemmelser. En mindre del af udgravningsfeltet befandt sig uden for entrepriseområdet, men kaldte for fuldstændighedens skyld på undersøgelse,
hvilket bygherre velvilligt gav lov til. Her fandtes graven ATE. Udgifterne
afledt af det arkæologiske arbejde, som vedkommer denne del af feltet, er
afholdt af Roskilde Museum og således holdt ude af det bygherrebetalte
budget.
Ansvarlig for undersøgelsen var museumsinspektør Ole Thirup Kastholm,
som også var daglig udgravningsleder i perioden 22/6 - 19/7. I perioden

På udgravningsfeltet blev etableret et traditionelt målesystem i form af
et retvinklet koordinatsystem, udvinklet v.h.a. pythagoras ud fra en
nord-sydgående hovedlinje. Hovedlinjen var udstukket med landmålerstokke. I linjens sydlige ende fandtes koordinatsystemets udgangspunkt
500/1000 (x/y), stigende mod hhv. øst og nord. Hovedlinjens endepunkter
(500/1000 og 500/1048) blev indmålt med GPS, hvorved målesystemet
er georefereret i Euref 89 UTM zone 32. Med GPS blev også afsat et fast
fikspunkt til nivellering. Dette blev markeret i koordinat 497,6/1035,85
med et nedbanket jernrør, hvis overkant fandtes i kote 58.17 m DVR90.

UDGRAVNINGSMETODE
Udgravningsfeltet blev afrømmet på baggrund af prøvegravningens resultater sammenholdt med tidligere kampagners udgravningsfelter. Afrømningen blev foretaget i to omgange, og foregik v.h.a. en bæltegravemaskine
forsynet med en 2,2 m rabatskovl.
Alle synlige fyldskifter blev indridset med skovl og markeret med bambuspinde. Disse fyldskifter omfattede også tidligere udgravede anlæg og
gamle søgehuller/grøfter. Efterfølgende blev etableret målesystem som
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beskrevet ovenfor. Udgravningsfeltet blev fladedokumenteret på vandfast
millimeterkvadreret A3-folie i målestok 1:50. Alle erkendte fyldskifter
blev tegnet, og efterfølgende blev tidligere udgravede anlæg markeret med
rød tape på bambuspinden og uudgravede anlæg med sort tape. Uudgravede anlæg fik anlægsbetegnelse med bogstaver, fortløbende fra gamle udgravningskampagner, for etape 2’s vedkommende anlæggene ARK-ATQ.
De anlæg, som formodedes at være grave, blev afrenset, fotograferet
og detailtegnet i målestok 1:20, før udgravningen påbegyndtes (Fig. 12).
Ved udgravningen undersøgtes først den sydlige halvdel, hvorefter profilet kunne registreres og den nordlige halvdel undersøges. Anlæggene blev
udgravet i kunstige 10-cm niveauer, og alt fyldmateriale blev soldet i 2
mm sold. Ved nævneværdige ændringer i fyldskifte blev der foretaget fornyet detailtegning, hvorpå også in situ-fund kunne indtegnes med kote. På
grund af de sandede jordbundsforhold blev der ikke arbejdet med balke.
Efter afsluttet udgravning af syddel blev profilet tegnet i 1:10 samt fotograferet, hvorefter norddelen blev udgravet efter samme metode. Hele kar
blev midlertidigt stabiliseret for hjemtagelse til udgravning og konservering. Stabilisering foregik med gipspræparat eller ved omvikling med gaze/
ståltråd, alt efter konkrete bevaringsforhold, om end rødder i fyld og undergrund vanskeliggjorde præpareringen. En perlekæde i grav ATE kunne
ikke hjemtages i præparat på grund af de sandede jordbundsforhold; i
stedet blev hver enkelt perle in situ-registreret med lodtegning på transparent tegnefolie monteret på glasplade i målestok 1:1 og efterfølgende
nummereret og optaget.
Fund blev nummereret med x-nr. fortløbende under hver anlægsbetegnelse. In situ-fund er nummereret i felten.
Fotos blev optaget med digitalt spejlreflekskamera i høj jpg/raw-opløsning
og er nummereret fortløbende under j.nr.
Nivellementer blev foretaget med lasernivellering opstillet efter et fast
fikspunkt (se målesystem). Alle aflæsninger er umiddelbart omregnet til
absolut kote i DVR 90. Endvidere blev der foretaget en terrænopmåling
med GPS.
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FORLØB
Feltarbejdet fandt sted i perioden fra 26. juni til 9. august 2013. Afrømningen af feltet fandt sted i to tempi, først den planlagte afrømning i dagene 26.-27. juni, dernæst en udvidelse af feltet mod vest d. 15. juli, hvor
der var påtruffet en yderligt beliggende grav.
Udgravningen fandt sted i en tør og meget varm periode, hvilket medførte indlysende fordele såvel som en række ulemper, blandt sidstnævnte
ikke mindst sandflugt, udtørring af fyldskifter og krævende fysiske arbejdsbetingelser.

Fig. 12
Arbejdssituation fra udgravningen.
Den nordlige del af graven ASR tegnes
i målestok 1:20 på tegnefolie. Den
sydlige del er allerede gravet væk.
Foto: Ole Kastholm |
Roskilde Museum

182

ROMU 2014

STÅLMOSEGÅRD. AFSLUTTENDE UDGRAVNING AF EN GRAVPLADS FRA YNGRE ROMERSK JERNALDER

LITTERATUR

NOTER

Becker-Larsen, K. 1986
Tunestillingen. Feltbefæstningen fra Roskilde fjord til Køge bugt.
Roskilde

1. Høj 2005 og 2011.
2. Vestergaard 2014.
3. Se Høj 2005.
4. Jf. Becker-Larsen 1986, 127 f. 5. Fx Henriksen 2009, 74 f., 116 f. 6.

Christensen, T. & S.Å. Tornbjerg 2009
Jernalderbosættelsen i det gamle Roskilde Amt.
I: H.-C. Eisen (red.): Mellem fjord og bugt.
(Historisk Årbog for Roskilde Amt 2009), s. 25-86.
Roskilde
Henriksen, M.B. 2009
Brudager Mark - en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn.
Odense
Høj, M. 2005
Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af gravplads fra 300-tallet.
ROMU. Årsskrift fra Roskilde Museum 2004, s. 180-190.
Høj, M. 2011
Stålmosegård - a cemetery from the Late Roman Iron Age.
I: L. Boye (ed.): The Iron Age on Zealand. Status and Perspectives.
Nordiske Fortidsminder, Serie C, vol. 8, København. s. 249-251.
Kastholm, O.T. 2009
Vindinge Østergård. Gruber fra yngre bronzealder og bebyggelse fra yngre
romersk jernalder.
ROMU. Årsskrift fra Roskilde Museum 2009, s. 112-120.
Vestergaard, A.K. 2014
Kogestensgruber og jernalderbebyggelse i Vindinge.
ROMU. Årsskrift fra Roskilde Museum 2013, s. 132-145.

Se Henriksen 2009, 78 ff.
7. Christensen & Tornbjerg 2009, 54 f.
8. Kastholm 2009; Vestergård 2014; ROM 555 Stålmosegård beretning
for arkæologisk undersøgelse, etape 2 (2013).

183

185

Bebyggelse fra førromersk og romersk
jernalder ved BAUHAUS, Roskilde
Af Ditte Kroner Gaarde

KULTURHISTORISK RAPPORT

INDLEDNING
Forud for anlæggelse af et stort byggemarked foretog Roskilde Museum i
sensommeren 2012 en arkæologisk udgravning af den vestlige del af området mellem Trekroner Station og Holbæk-motorvejen. Herved afdækkedes spor efter tre langhuse samt et antal gruber og en oldtidsgrøft. Desuden søgtes efter resterne af en overpløjet gravhøj, der kunne konstateres
at have ligget på netop dette sted ifølge Generalkvartermesterstabskortet
over området fra ca. 1820, men dog uden resultat. På den sydøstlige del af
matrikel 102e Roskilde Jorder, syd og øst for det pågældende område, blev
der desuden, i forbindelse med udvidelsen af Holbækmotorvejen i 2009,
foretaget en række arkæologiske undersøgelser, hvor der fandtes spor efter bebyggelse fra jernalderen, hvilket altså taler for forhistorisk aktivitet i
området.

TOPOGRAFI
Det undersøgte område ligger på en bakketop. Det højeste punkt, med
den mulige overpløjede højtomt, er beliggende på et højdedrag 45,5 m
o.h. Herfra falder terrænet med 3,5 m mod øst, med 7 m mod nord og
med 2 m mod vest. Mod syd afskæres højdedraget af motorvejen. Ifølge
det høje målebordsblad er koten på bakketoppens højeste punkt faldet
med 0,5 m fra ca. 1900 til i dag, sandsynligvis på grund af nedpløjning.
Desuden fremgår det af det ældre kort, at der umiddelbart vest for højdedraget har løbet en bæk, der har udmundet i et kildeområde nord for
udgravningsfeltet. Undergrunden inden for det udgravede område var
præget af moræne og var således meget omskiftelig mellem henholdsvis
sandet ler og leret sand.

Foto modsatte side:
Stolpehullerne i hus III markeret
med skum.
Foto: Roskilde Museum

Fig. 1
Roskilde med udgravningens placering
markeret med rød signatur.
Baggrundskort:
© Kort- & Matrikelstyrelsen

Fig. 2
Undersøgelsens omfang markeret på et
kort med højdekurver.
Baggrundskort:
© Kort- & Matrikelstyrelsen
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UNDERSØGELSENS RESULTATER

Fig. 3
Søgegrøfter og udgravningsfelter.
Husenes formodede omrids er markeret
med gråt.
Tegning: Roskilde Museum

Det undersøgte område bestod af 15 søgegrøfter trukket tilnærmelsesvis
nord-syd samt to større udgravningsfelter, hvor muldjorden blev rømmet
af til toppen af det lysere undergrundslag. På de to felter fremkom i alt 102
fyldskifter, der opfattedes som kulturhistoriske anlæg. Blandt disse kunne
udskilles tre huskonstruktioner, to på felt 1 og en på felt 2 (Fig. 3).
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HUS II

Hus II er ligesom hus I et treskibet langhus, men bestående af fire sæt
tagbærende stolper, tilnærmelsesvis øst-vest-orienteret. Da spor af vægge
og gavle ikke er bevaret, kan husets oprindelige længde og bredde ikke
afgøres, men har antageligt været ca. 9,5 m langt. Husets udformning er
karakteriseret ved, at der i husets længderetning er en kortere afstand mellem de tagbærende sæt stolper i husets østende end i husets vestende.
De to langhuse på felt 1, hus I og hus II, minder meget om hinanden i
udformning på nær den åbenlyse størrelsesforskel. Dette samt langhusenes
nærhed til hinanden og den ellers lidt sparsomme udbredelse af anlæg på
udgravningen taler for, at disse to huse skal betragtes som en del af den
samme gårdbebyggelse. Begge huse er karakteriseret ved en opdeling i to
sektioner, idet længdeafstanden mellem de tagbærende sæt er mindre i
østdelen af husene end i vestdelen. Dette synes at være et typisk træk for
langhuse fra førromersk jernalder (500 f.v.t. - Kr.f.) på Sjælland (Boye &
Fonnesbech-Sandberg 1999). Fra et lignende langhus på lokaliteten Marbjergvej, hvor UCSJ ligger i dag ca. 770 m nordøst for den pågældende
lokalitet, stammer nogle kulstof-14 prøver med dateringer til 5.-3. årh.
f.v.t. Hus I og II skal derfor nok typologisk dateres til førromersk jernalder.
Fig. 4
Profilsnit af tagbærende stolpe i hus III.
Målepinden er 40 cm lang.
Foto: Roskilde Museum

HUS I

Hus I er et såkaldt treskibet langhus og bestod af stolpehullerne efter seks
sæt tagbærende stolper, orienteret tilnærmelsesvis øst-vest. Da spor af
vægge og gavle ikke er bevaret, kan husets oprindelige længde og bredde
ikke afgøres, men det har antageligt været omkring 18,5 m langt fra gavl
til gavl. Husets udformning er karakteriseret ved, at der i husets længderetning er en kortere afstand mellem de tagbærende sæt stolper i husets
østende end i husets vestende. Den østlige del af denne konstruktion blev i
forbindelse med prøvegravningen oprindelig tolket som en del af et muligt
dødehus pga. placeringen af to store stenfyldte anlæg midt i denne. Dette
viste sig dog ikke at være tilfældet.
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Fig. 5
Hus III og flerstolpeanlæg fra en
udgravning i 2009.
Tegning: Roskilde Museum
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HUS III

Hus III er et treskibet langhus med syv sæt tagbærende stolper, tilnærmelsesvis orienteret øst-vest (Fig. 4). Da spor af vægge og gavle ikke er bevaret,
kan husets oprindelige længde og bredde ikke afgøres, men længden har
nok været ca. 28,5 m. Tværspændet mellem de tagbærende stolper varierer, hvilket gør, at husets langsider har haft en lidt buet udformning. Dette
kan tale for, at huset kan henføres til romersk jernalder, hvor dette træk
er karakteristisk. Fra stolpehullerne efter de tagbærende stolper stammer
nogle enkelte keramikfragmenter, men disse er desværre for ukarakteristiske til at kunne datere langhuset.
I forbindelse med udgravningen M11 Trekroner Station Syd i 2009
fremkom et flerstolpeanlæg, formodentlig en driftsbygning med hævet
gulv, bestående af 11 stolpehuller. Dette var beliggende ca. 11 m syd for
det her omtalte hus III og må således betragtes som havende relation til
dette (Fig. 5).

GRUBER
På lokaliteten fremkom også en del anlæg tilhørende den bredt definerede kategori ”gruber”. Af de større gruber blev henholdsvis fem anlæg
gravet særlig varsomt, da disse ud fra form og størrelse kunne tolkes som
grave. Dette var dog ikke tilfældet. Tre af anlæggene synes at have været
gruber benyttet til deponering af store sten i nyere tid, og de øvrige har
sandsynligvis været brugt til eksempelvis lertagning og efterfølgende som

affaldsgruber. Ingen af gruberne synes dog at kunne tilknyttes noget af
bebyggelsen på lokaliteten på baggrund af fund herfra. Det var kun et
mindretal af anlæggene, som rummede oldsager, der kunne dateres. I en
enkelt grube (A15) fremkom et sort randskår fra yngre romersk jernalder,
og en anden grube (A76) indeholdt flere sideskår, hvis karakter minder om
jernalderkeramiks.
Søgegrøfterne længst mod vest indeholdt nogle større fyldskifter, der syntes at ligge i en form for system i forhold til hinanden, hvorfor der blev
trukket mere muldjord af heromkring for at undersøge, om disse måske
kunne være såkaldte systemgrave, der kendes fra bondestenalderen (Jensen
2001). Dette var dog ikke tilfældet, og ved udvidelsen vurderedes fyldskifterne til at være gruber. På baggrund af dette blev det prioriteret, at disse
ikke skulle undersøges nærmere.

GRØFT
I forbindelse med den supplerende prøvegravning fremkom en grøft, der
ansås for måske at have relation til de mulige systemgrave. Det blev undersøgt, om grøften skulle indeholde stolpehuller efter eventuelle palisadestolper, dog uden resultat. Grøften skæres af henholdsvis et stolpehul og
en kogestensgrube, og stratigrafien indikerer dermed, at grøften må være
ældre end disse to anlæg, hvorfor den må betegnes som en oldtidsgrøft.
Grøftens funktion og kontekst er dog stadig uvis.

FORSTYRRELSER
Den overpløjede højtomt, der blev erkendt under den indledende prøvegravning, kunne desværre ikke belyses yderligere under den egentlige
udgravning. Det højeste punkt på felt 2, hvor den overpløjede gravhøj
burde have ligget, var desværre meget præget af moderne forstyrrelser, der
synes at have foregået inden for de sidste ti år. Forstyrrelserne fremgår som
plamager med stabilgrus samt mærker efter nyere nedgravninger. Området synes at have været benyttet som lagerplads for stabilgrus måske i forbindelse med udvidelse af Holbækmotorvejen.
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BEBYGGELSE FRA FØRROMERSK OG ROMERSK JERNALDER VED BAUHAUS, ROSKILDE

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING

ADMINISTRATIVE DATA

Undersøgelsen af Industrivej 52 - Trekroner Syd viste beklageligvis, at området, hvor den overpløjede gravhøj burde have ligget ifølge de historiske
kort, er blevet påvirket så meget af moderne forstyrrelser, at der intet er
bevaret efter den. Udgravningen lokaliserede til gengæld en gård bestående
af et større langhus, der formodentlig har haft en tilhørende driftsbygning
til opbevaring af fødevarer i form af et flerstolpeanlæg fundet under udgravningen M11 Trekroner Station Syd (ROM 2713). Denne gård kan
muligvis dateres til romersk jernalder. Derudover fremkom en gårdbebyggelse fra førromersk jernalder i form af to treskibede langhuse. Gårde fra
førromersk jernalder er ikke talrige indenfor Roskilde Museums ansvarsområde, men der er dog i forbindelse med tidligere udgravninger fundet
eksempler herpå i nærområdet, nemlig omkring Trekroner Parkvej nord
for RUC, Trekroner Øst samt ved Marbjergvej.
Udgravningen ved Trekroner Syd har altså lokaliseret to tilsyneladende enkeltliggende gårde fra ældre jernalder. Dette er interessant viden i
forbindelse med den øvrige gårdbebyggelse, der er fundet i området ved
Trekroner. I Jylland har den ældre jernalders bebyggelse været præget af et
landsbyfællesskab inden for en fælles indhegning. Dette synes dog ikke at
være tilfældet på Sjælland. Ud fra de udgravninger, Roskilde Museum har
foretaget i området ved Trekroner indenfor blot de sidste ti år, er der så
småt ved at tegne sig et mønster af, at højtliggende enkeltgårde har domineret det agrare landskab. Resultaterne fra udgravningen ved Industrivej
52 bidrager således til det samlede puslespil omkring forståelsen af ældre
jernalders bebyggelse i området ved Trekroner og på resten af Sjælland.

Den supplerende prøvegravning blev iværksat den 4. juli 2012, og selve
udgravningen forløb fra den 9. august 2012 til og med den 29. august
2012. Roskilde Museum var ansvarlig for undersøgelsen, og originaldokumentation og oldsager opbevares på museet under journalnummer ROM
2884. Kulturstyrelsen har behandlet sagen under journalnummer 20127.24.02/ROM-007. Undersøgelsen blev i henhold til museumslovens §
26, stk. 2 og § 27, stk. 4 afholdt af bygherren: BAUHAUS.
Den ansvarshavende udgravningsleder var museumsinspektør Jens M.
Ulriksen. Daglig udgravningsleder og beretningsansvarlig var BA Ditte
Kroner Gaarde, der blev assisteret af studerende Anne Sofie Jørgensen, BA
Sabine Thrane, BA Sigrid Opland og museumsmedarbejder Niels K. W.
Nielsen. Opmåling med GPS blev foretaget af henholdsvis museumsinspektør Cille Krause og BA Julie Nielsen. Muldafrømningen blev foretaget
af fa. Barslund ved hjælp af en gravemaskine på bælter med en 2 m bred
rabatskovl. Skurmateriel blev leveret af GSV Materieludlejning A/S, Ishøj.

UDGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTATION
Anlægssporene blev under udgravningen indridset og markeret med bambuspinde. Herefter udlagdes et koordinatsystem over hele fladen på de to
felter, ud fra hvilket de fremkomne anlægsspor i fladen blev indtegnet i
hånden på millimeterkvadreret tegnefolie i målestoksforholdet 1:50. Det
lokale målesystem blev georefereret med GPS. Udgravningsfladen på de
to felter blev nivelleret i forhold til meter over havet. Anlæg, der ansås
for at kunne have relevans i forhold til konstruktioner samt alle større
gruber, blev snittet. Det vil sige, at halvdelen af anlægget bliver bortgravet.
Herefter blev de fremkomne profiler tegnet i enten målestoksforholdet
1:10 eller 1:20. Huskonstruktioner samt udvalgte anlæg blev ydermere
fotograferet. Nogle anlæg blev primært gravet med ske, da disse ud fra
form og størrelse i fladen ansås for at kunne have været grave. Derudover
blev et område på ca. 1 m2 på felt 2 forsigtigt gravet med ske inden for det
område, hvor den overpløjede gravhøj har ligget i håb om at finde spor af
højfylden. Udvalgte anlæg samt konstruktionerne blev fotograferet med et
digitalkamera i TIFF-format.
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