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BOMÆRKERNE I ROSKILDE
DOMKIRKE
Af Amanda Stevne Jørgensen

Flisegulvet i Roskilde Domkirke brydes mange steder af gravsten. Lyse og
mørke, trapezformede og rektangulære. Som store flader ligger de der og
bærer vidnesbyrd om byens historie; et vidnesbyrd, der dag for dag slides
gradvist væk. Med et årligt besøgstal på mere end 100.000 turister og kirkegængere udsættes de gamle sten for meget slid, ikke kun fra fodtøjets
fortærende kraft, men også fra den deraf følgende, hyppige gulvrengøring.
Mange af kirkens besøgende studser over de gamle gravsten. Man finder dem svære at gå r undt på, de dybe r eliefmønstre taget i betragtning,
og mange finder det moralsk forkert at træde på de døde. Men faktum er,
at der er så mange gravsten i gulv et, at det slet ikke kan lade sig gør e at
komme omkring uden at træde på dem. Engang var de dækket af måtter,1
hvilket naturligvis havde en beskyttende effekt, men som også besværliggjorde den daglige gang r undt i kir ken samt skæmmede kir kerummets
udseende.
Der har været endnu flere gravsten, end der er bevaret i dag; de har måttet bøde for ombygninger, omlægning af gulvet, ejerskifte m.m. Man kan
således ikke være sikker på ikke at træde på en grav, blot fordi man pænt
tripper udenom de synlige gravsten.
Vi kan ikke bremse tidens tand eller forhindre det daglige slid på gravstenene, medmindre de fjernes fra deres autentiske ramme, eller at hele
kirkegulvet dækkes af plexiglas; begge dele usandsynligt. M en vi kan se
nærmere på gravstenene og der es motiver, der vidner om for tællinger fra
en næsten glemt symbolverden, inden de forsvinder helt.

8

Fig. 1. Grundplan af Roskilde
Domkirke med angivelse af placeringen af de 15 bomærkebærende
gravsten.
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Domkirkens ældste gravsten dateres til midten af 1200-tallet, men langt
de fleste af de bevarede sten kan dateres til 15- og 1600-tallet. Navnlig barokkens bizarre motivvalg – skeletter med le, timeglas og kranier omviklet
af slanger – er på næsten r omersk vis et memento mori for de betragtende
besøgere; en påmindelse om, at vi alle er dødelige…
Helt anderledes forholder det sig med bomærkerne, der ganske vist ofte
indtager en central placering på stenene, men er langtfra lige så iøjnefal dende som krydslagte knogler. For de fleste er disse bomærker ulæselige
tegn – men der v ar en tid, hv or det var netop disse tegn, man forstod at
læse frem for lange ord af latinske bogstaver.
Det har aldrig været så nemt at skrive under på noget, som det er i dag.
Ikke bare er den fysiske underskrift på et dokument en mulighed – vi kan
også benytte os af digital signatur eller N emid. Den obligatoriske skolegang i vor del af verden gør, at vi alle er i stand til at stave til vort eget navn
samt at læse og dermed validere andres underskrifter. Går vi
derimod et par hundr ede år tilbage i tiden, v ar det
ikke en selvfølgelighed, at alle i samfundet kunne
læse og skrive. Hvis man vil lede efter perso nidentificeringer i et sådant samfund, er
det en helt anden slags identitetsmar kører, man skal være på udkig efter.
Bomærkerne er opstået i netop
denne kontekst – som underskrifter, håndværkersignaturer og dermed kvalitetsstempler, som ejerskabsmarkører, og sener e også
som person- og slægtsmær ker,
der kunne identificere og v erificere en persons stand og ophav. Det er i denne sidstnævnte
kategori, at R oskilde Domkirke
fremviser et rigt materiale af bo mærker (fig. 1).

Bomærkerne i Roskilde Domkirke
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Fig. 2. Stemningsbillede fra midtskibet i Roskilde Domkirke. Kruse
2003:125
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BOMÆRKER – TEGN OG BETYDNING
Fig. 3. Skema over bomærketyper.
Eksemplet på binderune-mærket
er hentet fra Rasmussen 1968,
initial-bomærket er fra Roskilde
Domkirkes eget materiale, mens
eksemplerne på monogrammærket og de talende bomærker
er hentet fra Tønnesen 1968.

Som symbol er bomærket et skrifttegn bestående af v ertikale, horisontale og diagonale streger, der kun sjældent kr ummer. Stregerne er internt
forbundne, således at der er tale om ét tegn. Bomær kerne skal læses som
enkeltstående tegn, der aldrig sættes sammen til en skriftrække. D erimod
kan selve tegnet godt bestå af bogstav elementer, der er sammensat af flere
ord, som det ses i initial- og monogram-mær kerne, hvor fornavnets og
efternavnets begyndelsesbogstav ofte kombineres (fig. 3).

BINDERUNE-MÆRKER

INITIAL-BOMÆRKER

MONOGRAM-BOMÆRKER

TALENDE BOMÆRKER

Tidlig middelalder.
Bomærket udgøres af et
’monogram’ af runetegn, der
bindes sammen.

Inspireret af et eller flere
latinske bogstaver, der
danner ejerens initial(er).
Tidlig middelalder. Kan
være yderligere forstærket
af latinske bogstaver.

Består af latinske
bogstaver, der smeltes
sammen til et monogram.
15-1600-tallet.

Mærker, der i højere grad
refererer til funktion, fx
lyster, spade, timeglas,
kors, spær m.m.

EKSEMPEL:

Jon =

Bliver til:

=

EKSEMPEL:

EKSEMPEL:

EKSEMPLER:

Bomærkernes alder og opståen kan diskuteres. Helt tilbage fra de ældste
tider ses bomærkelignende tegn ridset ind i harpuner og pileskafter – men
er det ejerskabsmarkører, som altså kan sidestilles med bomærker, eller skal
de snarere opfattes som magiske tegn, der har sikret krigs- og fangstlykke?2
Fra jernalderens store våbenofferfund fra Vimose på Fyn og Illerup Ådal
ved Skanderborg kendes personnavne ridset ind i genstande, kamme og
våben. Man kan således forestille sig, at de bomærkelignende tegn har haft
samme funktion som de med runer skrevne personnavne.
Det er ofte foreslået, at bomærkerne skulle være en videreudvikling af
runerne, som kendes fra jernalder og vikingetid. Man skal dog være påpasselig med denne teori. D en åbenlyse lighed mellem r uner og bomærker
hænger i højer e grad sammen med det materiale, tegnene blev hugget/
skåret i (f.eks. sten og træ) end med tegnenes bety dning og brug. Hvor
runerne udgør et komplet alfabet og muligheden for at skrive kortere eller
længere sammenhængende beskeder, er bomærkerne enkeltstående tegn, i
højere grad mærker end bogstaver. Kun i de tilfælde, hv or bomærket udgøres af binderuner (fig. 3), ses en inspirationsbunden sammenhæng. Behovet for ejerskabsmarkører, om det er i form af bomær ker eller lignende
tegn, går længere tilbage end evnen til at læse, skrive og forstå et alfabet.
Bomærket i dets sikre form kendes af omtale fra 1241, hvor det i Jyske Lov
omtales som mærke. I Danske Lov fra 1683 er bomær ker fortsat omtalt
som underskriftsform.3 Anvendelsen af bomærker havde sin storhedstid i
15- og 1600-tallet – i hvert fald ud fra det, der lader sig dokumentere. Det
kan dog sagtens tænkes, at brugen af bomærker har været lige så udbredt i
13- og 1400-tallet, uden at vi i dag har tilstrækkeligt med bevarede breve,
gårde m.m. med bomærker på til at kunne dokumentere det. I slutningen
af 1600-tallet ophørte brugen af bomærker i byerne, mens den på landet
fortsatte langt op i 1800-tallet, hvor man bl.a. har brændemærket kreaturer med bomærker for at ty deliggøre ejerskabsforhold. I N orge har man
anvendt bomærker, under betegnelsen tømmermerker, til mærkning af fældede træer i sko vdriften helt op i ny ere tid.4 På Vasamuseet i Stockholm
ses udstillet diverse af sømændenes ejendele, blandt andet taller kener og
bestik med bomærker, som har indiker et, hvem der ejede hvilket ser vice
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Fig. 4. Tallerken med bomærke,
sank med orlogsskibet Vasa i
Stockholm Havn 1628. Foto
Amanda Stevne Jørgensen.
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(fig. 4). På Nidarosdomen i Trondheim har man fundet mer e end 5000
bomærkelignende tegn – de såkaldte steinhuggermerker – hvis formål har
været at vise, hvilken stenhugger der har leveret hvilke sten og ikke mindst
hvor mange, eftersom stenhuggerne arbejdede på akkor dløn. Det samme
gør sig gældende på flere norske middelalderkirker.
Som det fremgår af fig. 3, kan bomærker deles i flere kategorier.5 Det må
slås fast, at grænsen mellem disse kategorier er flydende, samt at kategoriseringen ikke er fyldestgørende, idet mange bomærker ikke kan henføres
til en af disse kategorier. Navnlig de talende bomærker kan være besværlige
at operere med, da det langt hen ad vejen er et tolkningsspørgsmål. Af de
to eksempler, der gives på talende bomærker i fig. 3, er det første tydeligvis
et timeglasmærke, mens det andet både har elementer fra et kors, en spade
og et anker – og hvilken af disse er så mest dominerende i mærket?

BOMÆRKERNE I ROSKILDE DOMKIRKE
En gennemgang af de godt 200 gravsten i Roskilde Domkirke viser, at
der på 15 af dem er bomær ker. De bomærkebærende sten er fordelt over
hele kirken, som det fremgår af fig. 1. Dog skal det bemærkes, at visse sten
kan være flyttet rundt i kirken i tidens løb og der for ikke ligger, hvor de
oprindeligt blev lagt. En oversigt over bomærkerne gives i fig. 5, og i fig. 6
tydeliggøres bomærkerne i stregtegning.
Af de 15 bomærker på gravstenene i Roskilde Domkirke er tre forsynet
med latinske bogstaver ved siden af selve bomærket og falder således under
kategorien initial-bomærker (mærke 2, 8 og 12), mens ét er et monogram
af gravlagtes forbogstav (mær ke 15). D e øvrige 11 bomær ker kan ikke
henføres til en af o venstående kategorier. Disse skal derfor ikke opfattes
som et regelsæt, som bomærkerne er blevet til i, men snarere ses som udtryk for tendenser i materialet, der altså ikke rummer hele materialet.
De talende bomærker er talende i den forstand, at grundstammen i
bomærket refererer til indehaverens erhverv, f.eks. lyster, spade og kors. Af
de bomærkebærende gravsten i domkirken er fem med sikkerhed lagt over
mænd, der har virket for kirken (mærke 4, 5, 6, 10 og 12). Tre af disse har
elementer af korset i sig – men også bomærker, der ikke er lagt over kirkens
mænd, har kors i sig, så i dette konkrete materiale er tendensen ikke udtalt.

DATERING 							

Bomærkerne i domkirken spænder i datering fra 1501, hvor Jacob Sandhers døtre Geske og Dorothea blev begrav et (mærke 7), til 1645, hv or
Hans Pedersen blev begravet (mærke 15). 13 af de bomær kebærende
sten har en datering i 1500-tallet, mens kun to kan henfør es til midten
af 1600-tallet (borgmester Gert Schrøders sten fra 1643 (mærke 8) og
ovenfor omtalte tolder Hans Pedersens sten). Hans Pedersens mærke er et
monogram-bomærke, et stiliseret mærke med udgangspunkt i H, forbogstavet i Hans, og synes i højere grad at være et pyntemærke end en egentlig
personmarkør. Hans Pedersen har måske, i forbindelse med sin tjeneste
for Christian 4., stiftet bekendtskab med folk af fornemmere herkomst og
har derigennem følt et behov for at bære et stiliseret monogram-bomærke
som en efterligning af adelens våbenskjolde. De to 1600-tals bomærker er
desuden de eneste, der er hugget ned i stenen – de øvrige er hugget i relief.
De to bomærkers nyere karakter ses endvidere af de tynde huggelinjer, der
tydeligt adskiller sig fra de ældre bomærkers bredere streger, der endvidere
ofte er forsynet med karvhugning langs stregerne for at fremme dybdeeffekten.

FÆLLESTRÆK OG FORSKELLE
Samtlige 15 bomærker er placeret med et mere eller mindre stiliseret våbenskjold som ramme. D ette understreger brugen af bomærker på gravsten som statusmar kører; på gravstenene står de gravlagtes navne fuldt
udskrevne med latinske eller gotiske bogstaver, på dansk eller latin, så bomærket er ikke en nødvendighed for at identificere den gravlagte.
I gulvet i Roskilde Domkirke er mange adelige gravlagt, ofte med de 16
våbenskjolde (otte på fædrene og otte på mødr ene side), som det kræv es
for at dokumentere sin adelige her komst. For højtstående borgere uden
adeligt blod har det vær et en bekostelig affære at købe sig en gravplads i
den store katedral, hvor også kongerne har der es sidste hvilested. D et er
ikke svært at forestille sig, at man har følt beho v for et symbol som pen dant til adelens våbenskjolde og derfor har indrammet sit bomærke.
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Niels Step, 1535
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7

Margrethe Knudsdatter, 1565

Geske & Dorothea, (formentlig 1501)

4

Diderik Friis, 1536

5

Fig. 5.
Bomærker på gravsten i Roskilde
Domkirke. Foto Amanda Stevne
Jørgensen.

10

Johannes Laurentii, 1557

6

Jacobus Andreæ, 1542

8

13

Matthias Pauli, 1579

9

Gert Schrøder, 1643

11

Johannes Laurentii, 1592

Kirstine Bentsdatter, 1583

12

Maren Laurids Bangs datter, 1578

14

Ukendt, 1552

15

Laurentius Asceri, 1562

15

Ukendt, 1571

Hans Pedersen, 1645
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Det mindste af bomærkerne (mærke 15) måler 7 x 7 cm. Det største (mærke 12) har en bredde på 23,5 cm og en højde på 32 cm. De øvrige fordeler
sig mellem disse værdier.
Syv af stenene har bomærket placeret centralt i fodenden (øst), fire har
bomærket placeret lige midt på stenen, mens de øvrige fire fordeler sig med
to centralt i hovedenden (vest) og to i det nordvestlige hjørne.

KVINDER MED BOMÆRKER
Fig. 6. se modsatte side. Stregtegning af bomærkerne, jf. fig.
5. Fremstillingen af mærke 5 er
udtryk for, hvad der kan iagttages
af mærket med det blotte øje.
Hvor og hvordan stregerne ender
(f.eks. med kroge eller tværstreger) kan ikke afgøres.

Fire af de bomær kebærende sten er lagt o ver kvinder: Margrethe Knudsdatter (mærke 2), Kirstine B entsdatter (mærke 9), Maren Laurids Bangs
datter (mærke 11) og Geske & Dorothea, døtre af Jacob Sandher (mærke
7). Vi ved fra skriftlige kilder, at kvinder har kunnet før e selvstændigt bomærke, men det hør er til sjældenhederne, da mær ket ofte fulgte går den
og/eller erhvervet, der generelt var mandens sfære. På de to barnedøde pigers grav (mærke 7) er det næppe heller der es mærke, men derimod deres
fars, der er markeret på stenen. Mærke 2 er forsynet med det latinske bogstav P til højr e for mærket, og ifølge Löfflers registrant fra 1885 har der
også været et C til venstre for mærket; dette er dog ikke synligt længere.6
Initialerne C og P har intet med Margrethes navn at gøre, men læser man
gravstenens latinske indskrift fremgår det, at hun var datter af Canutus (=
Knud) Petri, hvor initialerne til gengæld passer . Konklusionen må derfor
være, at bomærket er hendes fars.
Mærke 9 findes på en sten, der er lagt over Kirstine Bentsdatter og hendes mand Hans Lauridsen, der dog må være død før hende, eftersom teksten på gravstenen lyder, at hun nu ”er her begrafuen hos sin kiere husbunde
Hans Lauridsøn”. Derudover nævnes han ikke på stenen, så man kan forestille sig, at han oprindeligt har haft en anden gravsten, og at den nuværende først er lagt efter Kirstines død. Om mærket tilhører hende eller hendes
mand kan ikke afgøres, men det er tydeligt, at teksten på stenen omhandler
Kirstine alene, så måske det samme gælder for bomær ket? Endvidere kan
”her hos” tolkes på flere måder – der behøver ikke nødvendigvis at være
tale om samme grav, det kan blot være her i kirken. Skulle Hans Lauridsen
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have sin egen grav i Roskilde Domkirke, er denne dog ikke længere kendt
i kirken, og var det heller ikke på Löfflers tid.
Bomærke 11 er stærkt slidt. Teksten på resten af stenen kan dog sagtens
læses, og her fremgår det, at Maren er Niels Nielsen Koldings anden hustru, samt at hun døde blot tre dage efter hans død. Netop derfor kan det
undre, at de ikke er gravlagt side om side. E n oplagt forklaring kan være,
at Niels Nielsen Kolding er lagt i en grav v ed sin første hustr u, en grav,
der dog ikke er kendt i domkirken i dag og heller ikke fremgår af Löfflers
registrering.

DEN FOTOGRAMMETRISKE METODE
Fotogrammetri er et vær ktøj, der vinder stadigt størr e indpas i r egistrerings- og dokumentationsarbejdet, også i ar kæologien, hvor den blandt
andet benyttes i dokumenteringen af helleristninger. Også på gravstenene
i Roskilde Domkirke har metoden kunnet anvendes. I dette tilfælde er
benyttet et kamera med et 50 mm makr oobjektiv. For hvert billede rykkes kameraet en smule for at giv e mange overlappende billeder af samme
motiv. Det samlede antal billeder, hvilket vil sige 100-200 pr . bomærke,
lægges ind i et computerprogram, der ved at sammenligne billederne kan
placere dem nøjagtigt i forhold til hinanden, udr egne dybde og der ved
skabe en tredimensionel model af bomær ket. Denne model kan afslør e
detaljer, der er skjult for det blotte øje. I denne undersøgelse er pr ogrammerne Agisoft PhotoScan og Relief Visualization Toolbox anvendt.
I tre tilfælde var bomærkerne så slidte og beskadigede, at det ikke med
det blotte øje kunne afgør es, hvordan de oprindeligt så ud (mær ke 4, 5
og 11). Den fotogrammetriske metode blev benyttet på disse bomær ker
med det håb for øje, at metoden kunne afslør e bomærkernes oprindelige
udseende.
Bomærke 4 er dels beskadiget v ed brud på den oprindelige o verflade,
dels ved blankslid. I fig. 7 gives en oversigt over, hvordan bomærket ser
ud med det blotte øje (almindeligt foto), samt hv ordan det ser ud som
lokalreliefmodel.
Nederst i bomærket ses resterne af et kryds, hvilket først blev antaget for
at udgøre et Andreaskors. Øverst i mærket ses elementer af et kors. Det var
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forventet, at den midterste streg i korset oprindeligt har været forlænget og
dermed bundet de to synlige elementer sammen, således at der ville vær e
tale om et kors som stamme i bomær ket med et Andreaskors i bunden –
en ikke ofte set korskombination. Mær ket optræder på kannik J ohannes
Laurentii sten, så tanken om flere korstyper kombineret syntes ikke fjern.
Men ved at arbejde med mær ket i billedbehandlingsprogrammerne har
det vist sig, at der næppe har været en forlængelse af den øverste korsakse
ned til det formodede Andr easkors. Lokalreliefmodellen understreger, at
der snarere er tale om et såkaldt halvt timeglas stillet på ho vedet med en
kort tværstreg på den øverste vandrette akse (se fig. 6).
Bomærke 5 er udsat for blankslid, og der er der for ikke meget tilbage
at se af det. De 114 fotos, der blev taget af bomær ket, har vist sig ikke at
være brugbare i billedbehandlingsprogrammerne grundet for ringe kvalitet. Dette kvalitetsbrist tilskrives mærkets placering i kir ken i forhold til
placeringen af lamper og kir kens generelle lysindfald, samt at mærket allerede er så blankslidt, at der ikke er meget håb for nogensinde at kunne
dokumentere dets oprindelige udseende.
Bomærke 11 er udsat for brud på den oprindelige overflade samt synlige reparationer på denne. I fig. 8 gives en oversigt over, hvordan bomærket
ser ud med det blotte øje (almindeligt foto), samt hvordan det ser ud efter
en beregning af hældningen på overfladen lagt over en skyview factor, som
viser eksponeringen af overfladen i forhold til lysindfald.

Fig. 7. Mærke 4 – almindeligt
foto til venstre, lokalreliefmodel
til højre. Foto Amanda Stevne
Jørgensen.
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Bomærke 11 mindede i udseende meget om de to ens mær ker 9 og
10, blot kunne det ikke afgøres, om – eller hvor langt – en vandretgående
tværstreg gik ud på begge sider af den lodr ette, bærende akse, ej heller
kunne det endelige forløb for den nederste krog afgøres. De voldsomme
ødelæggelser, som mærket på et tidspunkt har vær et udsat for, har sat en
stopper for et fyldestgør ende resultat af den fotogrammetriske undersø gelse. Man kan undr e sig over, hvorfor der overhovedet er ofr et tid og
midler på en reparation af mærket, når der alligevel blot synes at være tale
om, at stenens oprindelige brudstykker er kastet tilfældigt tilbage i den senere tilførte mørtel. Skaden er især slem i mærkets nederste, venstre del, og
centralt er overfladen så beskadiget, at mærkets oprindelige udseende ikke
længere kan dokumenteres. Til gengæld har metoden kunnet bekræfte, at
der har været en vandretgående tværstreg på begge sider af midteraksen,
som på begge sider har gået 4,5 cm ud, samt at der på den venstre side har
været tilføjet en lodr et tværstreg til den v andrette. Denne kan ikke iagt tages på den højre tværstreg, og ved at studere de karvhugninger, der har
ageret skygge i mærket for at understrege relieffets dybde, kan det afvises,
at der har været en tværstreg på den højre side; for på denne side fortsætFig. 8. Mærke 11 – almindeligt
foto til venstre, kombineret
model af overfladeeksponering og
hældning til højre. Foto Amanda
Stevne Jørgensen.
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ter karvhugningen, hvor tværstregen ellers skulle være. Mærkets udseende
tolkes derfor som vist i fig. 6.
Den fotogrammetriske metode er en enkel, skånsom og effektiv dokumentationsmetode, der ikke kun kan anv endes på bomærker, men med
fordel også på andr e reliefobjekter. I tilfældet med bomær kerne må det
konkluderes, at selv ikke en så effektiv videnskabelig metode som den fotogrammetriske kan udøve mirakler. Mange af stenene er så nedslidte, at
vi simpelthen er for sent ude i forhold til at kunne dokumenter e et oprindeligt udseende. Alligevel er der et tungt dokumentationsansv ar, der i
øjeblikket ikke løftes; mens de kongelige gravmonumenter er afspærret og
dækket af alarmzoner, er byens almene borgeres gravsten udsat for et dagligt slid, der kan fremkalde bekymring for, hvordan de mon ser ud om 10,
50 eller 100 år. Vil der til den tid være andet end blanke overflader tilbage?
Roskilde Domkirke er ikke bare kulturarv – den er levende kulturarv –
og et stort aktiv for byen; et vartegn, en turistmagnet, et samlingspunkt.
Tidens gang har og vil for tsat ændre og forandre kirken; det hverken kan
eller skal vi ændre på – men vi kan dokumentere, hvad vi kan nå, inden
det er for sent. D en eneste dokumentation, der på nuvær ende tidspunkt
foreligger, er Löfflers værk fra 1885 med omtale af samtlige sten og håndtegninger af udvalgte, samt hvad der sporadisk nævnes i den ø vrige litteratur om domkirken.7 Dette fotogrammetriske nærstudie af et lille udvalg
af bomærker i kirken er et bud på, hv ordan man kunne gribe dokumen tationsopgaven an – i bredere målestok og med mere effektive kamera- og
lysforhold, end det har været muligt i nærværende arbejde.

ØVRIGE BOMÆRKER I ROSKILDE DOMKIRKE
Gravstenene er ikke de eneste, der har været forsynet med bomærker; også
nogle af de stolestader, der i 1866 blev erstattet med de nuværende bænkerækker, bærer bomærker. Af disse stolestader fra 1575 er nogle gavlplanker
bevaret og kan ses i D omkirkemuseet – enkelte af disse bær er bomærker. Deres funktion har vær et at indikere kirkegængernes faste pladser –
pladser, man havde købt sig til. Dette er dokumenteret i kirkens bevarede
stolestadeprotokoller. Placeringen med front ud mod midtergangen op til
alteret, hvor hele menigheden går forbi til og fra de kirkelige handlinger, er
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et udsøgt blikfang og dermed en måde at vise sin tilstedeværelse og formue
på. De fleste af disse bomærker er initial-bomærker.8 Foruden borgerlige
bomærker findes også en gavlplanke med kongeligt monogram for Frederik 2. samt adelige slægters våbenskjolde.
Den store, bærende søjle i Christian 1.s kapel, der i daglig tale kaldes
”Kongesøjlen”, er på den østlige side forsynet med bomærker og lignende
signaturtegn. Deres placering er i dag ikke synlig for kirkens besøgende, da
en afspærring er sat op for at skåne dels søjlen, dels F rederik 2.s og Christian 3.s gravmonumenter for berøring. Bomærkerne på Kongesøjlen må
tolkes som håndværkermærker og enkelte er identificeret. Årstallet 1598 er
hugget ind i søjlen, og dette er året, hvor Frederik 2.s gravmonument blev
leveret til domkirken. Monumentet er udført af brødrene Geert og Hans
van Egen, og begge brødre har signeret søjlen; Hans van Egen i form af et
monogram-bomærke, hvor H, V og E er smeltet sammen, og Geert i form
af navnet fuldt udskrevet i latinske bogstaver, placeret over et mærke, der
kan være hans (fig. 9). På Kongesøjlen ses endvidere flere mærker, der kan
stamme fra andre perioder og personer . Det er interessant, at Hans van
Egen ikke har signeret direkte på gravmonumentet, men har måttet gør e
det på søjlen – har han fået forbud mod at signere monumentet?

MANDEN BAG MÆRKET
Der er ikke mange oplysninger bevaret om byens borgere i middelalderen
og renæssancen. Der ville formentlig have været flere, hvis ikke byens arkiv
var brændt med rådhuset i 1730’erne. Dog kan man være heldig at ramme
en person, til hvem der knytter sig fortegnelser over slægtsforhold, bopæl
og erhvervsdrivelse. I ét tilfælde er vi så heldige her; det gælder borgmester
Gert Schrøder.
Han kom til Danmark fra Tyskland kort efter 1600, hvor han slog sig
ned i Roskilde for at drive købmandsforretning. Sidenhen blev han byens
borgmester og før te i 1630’erne en indædt kamp mod borgmester en i
Slangerup om retten til handel v ed det nuvær ende Frederikssund – en
kamp, han endte med at vinde ved den endelige afgørelse i 1639.9
Også Gert Schrøders søn, H erman Schrøder, er begrav et i R oskilde
Domkirke. Han giftede sig med E va Motzfeld og efterfulgte sin far såvel
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i købmandserhvervet som på borgmesterposten. H ermans datter Maria,
Gerts barnebarn, giftede sig med B ernt Mejer, der også blev borgmester
i Roskilde. Således har borgmester embedet i tr e generationer vær et på
Schrøder-dynastiets hænder. Hermans anden datter, Christine, giftede sig
med diplomaten Henning de Meyercrone og stiftede, efter hans død, Den
Meyercrone Stiftelse, hvis virke endnu kendes i R oskilde. Et sagn fortæller om årsagen til oprettelsen af denne godgørende stiftelse; Christine fik
besøg af en smed, der en nat havde været i selveste helvede, hvor han havde
fundet hendes mand, Henning de Meyercrone, i færd med at spille skak
med Fanden. Henning bad smeden sige til Christine, at om hun ville gøre
gode gerninger for de fattige, ville det nok hjælpe hendes stakkels mand
op fra helvede. I virkeligheden må Christine nok snarere opfattes som en
selvstændig og handlekraftig kvinde, hvilket kan ses af det faktum, at hun
allerede i 1682 førte et eget mærke, der adskiller sig fra H enning de Meyercrones.
Maria og Bernt ligger begravet i Roskilde Domkirke som også Marias
far og farfar – men det er interessant at bemærke, at der hverken på Hermans eller Marias gravsten er indhugget bomærker. Der kendes ellers flere
eksempler på, at et bomærke følger slægten og ikke kun personen. Når en
søn overtager sin fars bomær ke, tilføjer han typisk en kor t streg til en af
de bærende streger i mærket – og noget kunne ty de på, at Gert Schrøder
selv måske netop har benyttet denne praksis, for på den nederste v enstre
skråstreg i hans mærke er tilføjet en tværstreg, som ikke ses på den nederste
højre skråstreg i mærket. Denne tværstreg er et oplagt vider eførelsestegn,
og det ville være interessant, om man kunne føre mærket, uden tværstreg,
tilbage til Gerts far i Tyskland.
Fig. 9. Bomærkerne på den
Fænomenet med tilføjelser v ed videreførelser af bomær ker stammer østlige side af Kongesøjlen.
Efter Høyer 2013:21.
formentlig fra dengang, bomær ket var synonym med bopælen, altså et
gårdmærke. Dengang læstes mærket først og fremmest som gården, selve
eksistensgrundlaget, derefter som personen med tilhørsforhold til denne.
Der kendes et meget interessant studie af gårdmærker på Drejø, hvor der
ved deling af gårdene ses udvikling i bomærkerne.10
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Gerts bomærke er forsynet med de latinske bogstav er G og S, hvilket
gør det til et initial-bomærke. Måske er netop dette årsagen til, at hverken
Herman eller Maria videreførte bomærket?
Det er endvidere interessant at sammenholde Gert Schrøders gravsten
med det prægtige epitafium, der er hængt op over graven i den nor dre
koromgang. På epitafiet er malet et portræt af Gert Schrøder og hans kone
Kirstine Albertsdatter med den opstandne J esus imellem sig. Epitafiet er
forsynet med tekst – men ikke med bomærke.
Fig. 10. Gert Schrøders bomærke.
Foto Amanda Stevne Jørgensen
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ROSKILDE DOMKIRKE SOM RAMME FOR BOMÆRKESTUDIER
Roskilde Domkirke er den kirke i landet, der har flest gravsten bevaret i
kirkegulvet, hvilket gør materialet unikt, om end langtfra fuldendt. D els
ved vi, at der tidliger e har været langt flere sten i gulv et, dels er mange
af de bevarede sten så nedslidte, at det ikke længere lader sig gøre at studere motiverne på dem. J.B. Löfflers detaljerede registrering er tidligere
præsenteret og udgør et enestående værktøj i vort nutidige arbejde med
domkirkens gravsten. I udarbejdelsen af denne ar tikel er både de synlige
gravsten i kirkegulvet og Löfflers beskrivelser af stenene gennemgået for at
komme så nær en totalregistrering som muligt.
Roskilde Domkirke lader sig v anskeligt sammenligne med nogen an den kirke her i landet, de kongelige gravlæggelser og den omfattende bygningshistorie taget i betragtning, og derfor er kirken også som ramme for
bomærkestudier ganske unik. I flere nordiske kirker ses bomærkebærende
gravsten i kir kegulvet, men langtfra i et omfang som vi kender det fra
Roskilde. Til gengæld er personsammensætningen i gravmaterialet også
usædvanlig, idet de gravlagte ikke kun er roskildeborgere med nedarvet lokal tilknytning, men folk af blandet rang og herkomst, der på et tidspunkt
er kommet til den pulserende købstad og den prægtige katedral. Det kan
derfor ikke lade sig gøre at udlede et sammenhængende mønster, som det
Allan Tønnesen er lykkedes med over bomærkerne i Helsingør11 – dertil er
materialet for sparsomt og det skriftlige kildegrundlag ikke længere eksisterende. Alligevel fortjener bomærkerne i Roskilde Domkirke en publicering, for af alle de emner, denne fremhæves ved, synes netop bomærkerne
altid at være blevet overset til fordel for fantastiske fortællinger om bisper,
konger og kapeller.
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I SKYGGEN AF SANKT
LAURENTII KIRKE
Af Claus Rohden Olesen

I HORISONTEN
Roskildes kirketårne, der i middelalderen var fikspunkter for både den søog fodrejsende, fremtræder på mange kilometers afstand som en kraftig
betoning af bygherrernes ønske om at nærme sig Gud. I takt med at man
kommer tættere på, des mer e altfavnende vokser de sig i der es himmelstræben. I middelalderen, hvor Guds skaberværk var allestedsnærværende,
kommer den rejsendes bevægelse gennem landskabet der ved til at danne
rammen om en meningsgiv ende handling, som bragte det enkelte men neske gennem den verdslige verden og hen mod den hellige sfære.
Stadig den dag i dag toner synet af S ankt Laurentii Kirketårn, der hæver sig op o ver de omkringliggende b ygninger, frem i det fjerne allerede
ved ankomsten til østenden af Algade. D ens kamtakkede gavl med sine
sengotiske blændinger, der krones af tre etagedelte trappestik og leder tankerne i retning af Den Hellige Treenighed, forrykker således opfattelsen af
at befinde sig i den religiøse periferi hen imod en oplevelse af øget nærvær
med det guddommelige.1
Fig. 1. Roskilde bymidte set
fra luften. Foto Cille Krause,
ROMU, 2009.
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DET SAKRALE LANDSKAB
Fig. 2. Vor Frue i Kalundborg set
fra Houget. Allegorier over Det
Himmelske Jerusalem optræder i
mange sammenhænge inden for
middelalderens symbolmættede
kunst, heriblandt i kirkelig inventar og i arkitekturen. Vor Frue
Kirke er således foreslået rejst som
en metafor for den guddommelige
by. Foto Ole Agerbæk, 2015.

Tilstedeværelsen i Roskildes sakrale rum vækker muligvis den troende
påmindelse om Johannes Åbenbarings Himmelske Jerusalem,2 som in spirerede Augustin af Hippo (354-430) til sit monumentale værk De Civitate Dei contra Paganos fra 426.3 I værket, der er en gr undpille i den
vestlige kristendoms dommedagslære, udlagde Augustin Det Himmelske
Jerusalem som en allegori o ver den katolske kir ke og skabte gr undlaget
for kirkens gængse opfattelse af Det Himmelske Jerusalem som både en
fysisk rekonstruktion, en spirituel genskabelse samt en guddommelig
gendannelse af byen Jerusalem. Mulig inspiration fra Augustin til Sankt
Laurentii Kirkes bygherre, som måske v ar biskop Arnold (1088-1124),
Peder (1124-1134) eller en så central skikkelse i D anmarkshistorien som
ærkebiskop Eskild, biskop i R oskilde i årene 1134-1137, er da også en
interessant tanke.
Ideen om byer ordnet efter overordnede idealplaner som hellige
landskaber udtænkt fra klerikalt hold har blandt andet den tyske byhistoriker Erich Herzog (1917-2000) argumenteret for i Die ottonische Stadt fra 1964. Han mener at kunne spore byreguleringer, hvor
domkirker og klosteranlæg omkranses af sognekirker og kapeller, eller eksempler på, at korsformen er til stede i byplanerne.4 Imidlertid
kan sådanne tiltag kun vanskeligt efterspores i nordiske byplaner fra
middelalderen. Placeringen af kirkerne i Lund i Skåne peger ifølge
den svenske arkæolog Anders Andrén i retning af en ordning, som tager udgangspunkt i Mappa Mundi (dvs. middelalderligt verdenskort).5
Ifølge historikeren Tore Nyberg har placeringen af sognekirkerne i
Roskilde formentlig ikke samme forlæg som i Lund, idet ønsket om,
at de i stedet skulle danne den pågældende krans omkring domkirken,
kan have spillet ind i overvejelserne angående deres placering. Billedet
er dog ikke entydigt i Roskilde, og Nybergs tolkning har da også været
udsat for kritik.6
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KIRKENS PLACERING
Helt grundlæggende er det væsentligt at understr ege, at såv el placering,
bygning og udsmykning af en kir ke aldrig var et udtryk for tilfældighed,
dertil var den alt for vigtig. 7 Det er derfor påfaldende, hvorledes ens opmærksomhed på stor afstand fanges af Sankt Laurentii Kirkes beliggenhed.
Det er derfor nærliggende at søge at indkredse, hvilke overvejelser der kan
ligge bag denne placering.

Fig. 3. Ebstorfkortet (reproduktion), 1200-tallet. Det enorme kort
målte 3,57 m i bredden og var det
største Mappa Mundi, som overlevede middelalderen. Det blev ødelagt under de allieredes bombning
af Hannover i oktober 1943. Efter
http://weblab.uni-lueneburg.de/
kulturinformatik/projekte/ebskart/content/start.html.

Fig. 4. Sankt Laurentii Kirkes
tårn i horisonten. Foto Jesper
Langkilde, ROMU, 2015.

Hvis Roskildes 14 middelalderlige sognekirker indtegnes på et bykort,
anskueliggøres det, at næsten samtlige rejst inden for voldene er beliggende
meget tæt på eller helt ud til gaden. I andr e danske bispebyer, heriblandt
Lund og Odense, synes samme overordnede tendens at kunne spores. Da
hovedparten af Roskildes middelalderlige sognekirker blev nedbrudt i tiden
omkring Reformationen, artikuleres deres nære relation til det offentlige
rum ikke i det nuvær ende gadebillede. Den tætte relation mellem kirkerummet og det offentlige rum kan imidlertid fortsat iagttages i Sydeuropa,
hvor mange, mindre, middelalderlige sognekirker ses kilet ind mellem de
høje, sammenvoksede rækker af bygninger, der ligger langs gaden i byer
som Siena og Firenze. Fælles for disse er den lette adgang fra gaden til daglige, kirkelige handlinger og sjælesorg. I ndplaceres Sankt Laurentii Kirke
i denne kontekst, er der næppe tvivl om, at den kir kelige betjening af de
færdende på torvet var en vigtig del af kirkens arbejde. Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt dette hensyn blev taget, da kir kens spektakulære placering
blev valgt?
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Fig. 5. Lund i middelalderen.
Tegning Ragnar Blomqvist.
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Kirken er dateret til tiden omkring år 1100 og indviet til S ankt Laurentius, der var de fattiges helgen og tillige skytshelgen for en række bymæssige erhverv, heriblandt bryggere, bagere, vaskekoner og kokke. Sankt
Laurentius var imidlertid også skytshelgen for domkirken i Lund, hvorfor
den hypotese, at kirken sekundært fungerede som kapel for ær kebispen,
når han residerede på sin gård i Roskilde, kan fremsættes. At være underlagt en så anset skytspatron som Lundebispen kan også forklare kirkens
særlige placering.
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Fig. 6. Roskilde i middelalderen
med gejstlige anlæg indtegnet.
Efter Grandjean 2006:65.
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DET MENTALE LANDSKAB
Uagtet hvilke ideologiske eller politiske motiv er, der ligger bag placerin gen af kirken, så var bygningen udgangspunkt for en mangefacetteret sanseopfattelse hos de mennesker, der havde deres gang i og omkring kirken.8
Fokus flyttes herved fra det overordnede giverperspektiv hen imod et mere
hverdagsorienteret brugerperspektiv.
Ovenfor er det beskrevet, hvorledes byens kirkespir, der kunne observeres på lang afstand i det omkringliggende landskab, ledede rejsende mod
byen. Selvom domkirkens tårne ikke havde samme imponerende himmelstræbende karakter i middelalderen som i dag, så ragede først Svend Normands domkirke og siden den nuværende teglstenskatedral op over byens
øvrige bygninger og kirker. I østenden af Algade ses domkirken imidlertid
ikke, hvad formentlig også var tilfældet i middelalderen. Vejen til kirken
kunne derfor forekomme ufremkommelig. Sankt Laurentii Kirke, der er
synlig længere nede ad gaden, kan således opfattes som et naturligt fikspunkt, den fodrejsende styres mod. I området omkring S ankt Laurentii
Kirke er der imidlertid igen udsyn til domkirkens tagryg og tårne, således
at den videre færd mod det materialiser ede symbol på kir kens magt på
Sjælland kunne forløbe uproblematisk.
Den fortsatte vandring fra øst mod v est, hen mod S ankt Laurentii
Kirke, kan tillige læses som en proces, der bringer den enkelte helt tæt på
det guddommelige. I bevægelsen bestyrkes den troende vandrer muligvis
i opfattelsen af sin tilnærmelse til G ud, idet der opnås en visuel vir kning
gennem Sankt Laurentii Kirketårns forlængelse af Algade, der i for vejen
trak mod horisonten, opefter mod himlen. I hvilket omfang denne ef fekt var tiltænkt, kan dog ikke fastslås. Alligevel forekommer tårnet at
indikere virkningen i gotikkens gr undliggende, arkitektoniske symbolik,
hvor bygningernes enkelte elementer, heriblandt søjler, spidsbuer, stavværksvinduer, hvælv og spir, bidrog til at tvinge beskuerens blik opad. Der
kan endvidere spekuleres i, hvorvidt denne vertikallinje kan opfattes som
den vertikale arm i Kristi Kors, som blandt katolikker endnu i dag udlægges som en allegori over forbindelsen mellem mennesket og Vor Herre. At
den horisontale korsarm, som symboliserer, at den enkeltes forbindelse

med sine medmennesker (næsten) ikke v ar present, svækker imidler tid
denne opfattelse.
Den lyse, antageligvis hvidkalkede, kir kes kontrast til de mer e jævne
omgivelser, gav den desuden en meget dominer ede position i det urbane
landskab. Især i ældre middelalder må dette have været særligt iøjefaldende, da Roskildes urbane bebyggelsesstruktur på denne tid v ar præget af
træ som enerådende b yggemateriale ved opførelse af både boliger, hegn,
plankeværk og v ejforløb m.m. Stofligheden i b yggematerialet betonede
endvidere kirkens karakter af noget permanent og o verjordisk, hvilket i
høj grad var i overensstemmelse med ønskerne til en bygning, som skulle
huse religiøse handlinger.9

Fig. 7. Udgravningsfelt set fra
Sankt Laurentii Kirkes tårn. I
belægningen markeres kirkens
omrids. Foto Tonny Engelsted
Petersen, 2015.
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ØST FOR SANKT LAURENTII KIRKE I SENMIDDELALDEREN
De arkæologiske undersøgelser på Stændertorvet i 2015 tegner et billede
af, hvordan kirkens omgivelser tog sig ud og forandrede sig fra vikingetiden og frem til enevælden, men i det følgende skal fokus især lægges på de
senmiddelalderlige ændringer af området i tiden efter år 1400. De mange
belægninger i forskellige typer materialer, som havde afløst hinanden siden den sene vikingetid, blev i begyndelsen af 1400-tallet gennemgravet i
forbindelse med anlæggelsen af en brønd umiddelbart op ad kirkegårdens
østside. Brønden var en sær deles velbygget konstruktion, som må hav e
krævet et større anlægsarbejde, idet der indledningsvis var gravet en byggegrube med et tværmål på ca. 5 m og en dybde på mindst 3,5 m. Centralt i
gruben havde brøndbyggerne efterfølgende samlet en kvadratisk trækasse,
hvis sider udgjordes af dobbeltlagte planker, fortrinsvis af eg, monteret på
fire hjørnestolper. Det kunne endvidere iagttages, at alle langsgående nåder
(dvs. træets smalle langsider, som støder sammen kant mod kant) i dette
dobbelte plankelag v ar monteret, så de ikke flugtede hinanden, hvilket
tydeligvis fungerede styrkende på konstr uktionens samlinger. Enten
efterfølgende eller i forbindelse med trækassens opbygning blev den tømte
brøndgrube fyldt igen, nu med et blåleriblandet materiale, som giv etvis
medvirkede til at modvir ke udsivning af v and til de omkringliggende
jordlag.
Brøndkassen var gravet dybt ned i undergrunden og bevaret i en samlet
højde på over 3 m, mens de dele, som i br ugstiden befandt sig i gadeni veau, ikke var bevarede. Der kan således ikke siges noget om, hv orledes
byens borgere har betjent sig af brønden, men dens beliggenhed centralt
på en af byens mest trafikerede pladser sammenholdt med anlægsarbejdets
omfang efterlader ingen tvivl om, at b yens øvrighed må have stået bag.
Der blev ikke fundet genstande tabt i brønden, som kunne giv e en idé
om, hvornår den blev bygget, og hvor længe den nåede at være i brug. Ni
stykker tømmer fra den indre trækonstruktion blev imidlertid udvalgt til
dendrokronologisk analyse med henblik på at fastslå b yggetidspunktet.
I den forbindelse v ar især fældningstidspunktet for hjørnestolpernes træ
interessant, idet der ikke kunne påvises spor af genbr ug på dem. Fæld -

Fig. 8. Den senmiddelalderlige
brønd på Stændertorvet, set fra
øst. Brøndkasse og grube er
markeret med rødt. Foto Claus
Rohden Olesen, ROMU, 2015.

ningstidspunktet kunne således fastsættes til 1413 eller kort efter, hvorfor
brønden anslås at være bygget på dette tidspunkt.10
Hvor længe brønden nåede at være i brug, er det vanskeligere at indkredse, da den vestlige del udgravningsfeltet, dvs. området mellem br ønden og kirkegårdsmuren kun blev frilagt til ca. 60 cm under nuvær ende
terræn. Stratigrafien i denne delvist udgravede, vestlige del af feltet peger
imidlertid i retning af, at brønden blev nedlagt i forbindelse med opfø relsen af en stenb ygget kirkegårdsmur. De påtrufne murrester, der ud gjordes af en stensyld af natursten, havde øst for koret et nord-syd orienteret forløb. Da det planeringslag, stensylden v ar sat i, r epræsenterede
undersøgelsens bundniveau i feltets v estlige del, blev der kun fundet en
begrænset mængde dater ende materiale knyttet til mur ens opførelse. I
den øvre fyld i fundamentgrøften var der indlejret skår af yngre rødgods,
som dateres til tiden efter midten eller slutningen af 1400-tallet. 11 Dele
af samme kirkegårdsmurs sydlige øst-vest orienterede forløb, hvori der
var en indgangsport forsynet med en færist, blev påtruffet tilbage i 1998,
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hvor den tilsyneladende blev opfattet som hjemhør ende i 1300-tallet. 12
Det fremgår ikke af undersøgelsesrapporten, hvad der ligger til grund for
denne datering, idet det alene kunne påvises, at muren overlejrede et ældre
plankeværk dateret til ca. 1123-1124, som formentlig var knyttet til tidspunktet for den romanske kirkes opførelse.13 I lyset af disse dateringsmæssige problemer sammenholdt med indikationerne i den netop afsluttede
arkæologiske undersøgelse forekommer det på nuværende tidspunkt nærliggende at kæde opførelsen af kirkegårdsmuren sammen med opførelsen
af det sengotiske kirketårn, der er stilistisk dateret til omkring år 1500.
Efterfølgende opførtes tillige en mindre bindingsværksbygning, anlagt
på stensyld. Denne bygning, der blev rejst op ad kirkegårdsmuren vinkelret
ud fra denne, overlejrede brønden. At den blev påbygget kirkegårdsmuren
giver en forholdsvis snæv er dateringsramme for dens opfør else, idet de
skriftlige kilder fortæller, at byens borgere plyndrede og ødelagde S ankt
Laurentii Kirke i 1531, hvorefter den blev nedbrudt og området udlagt til
torv.14 Fundmaterialet antyder imidlertid, at bygningen overlevede kirkens
nedbrydning. Dette understøttes af Resens kort fra 1673, der afbilder en
Fig. 9. Bindingsværksbygning og
kirkegårdsmur. Foto Claus Rohden
Olesen, ROMU, 2015.

mindre bygning placeret centralt på Stændertorvet, og som menes at r epræsentere den fundne bygning.
Bygningen og dens brug er et mindre mysterium, da der ikke eksisterer
nogen omtale af den i de skriftlige kilder. Mest nærliggende er det imidlertid at knytte den til byfogedens tilsyn med handlen på tor vet og i den
forbindelse antage, at eksempelvis b yens vægt blev opbev aret her. Dette
var dog ikke tilfældet, da kilderne oplyser, at vægten blev opbevaret i Rådhuset længere henne i Algade.

Fig. 10. Udsnit af Resens kort
over Roskilde fra 1673. Den
markerede bygning menes at
være identisk med den påtrufne
bindingsværksbygning.
Efter Resen 1673.
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Fig. 11. Senmiddelalderlig latrin
efter tømning. Foto Claus Rohden
Olesen, ROMU, 2015.
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På bygningens sydside blev der imidler tid fundet tre fyldte latrintønder. Stratigrafien godtgjorde, at de v ar nedgravet efter bygningens opførelse, hvorfor det må formodes, at de har befundet sig under tag i en let
trætilbygning. Spor af en sådan træb ygning er da også muligvis påtr uffet i udgravningens sydprofil, idet der her blev fundet en træstolpe, som
dog ikke kunne frilægges i tilstrækkelig grad til, at de stratigrafiske relationer kunne udr edes og pr øver udtages til dendr okronologisk analyse.
De dendrokronologiske analyser af selve latrintønderne viser derimod, at
den ældste er fremstillet efter 1467, medens de to yngr e er dateret til efter henholdsvis 1505 og 1518. Afhængig af sliddet må tønder antages at
have en forholdsvis kort levetid, hvorfor dateringerne umiddelbar synes at
indplacere dem i tiden mellem b ygningens opførelse og nedbrydningen
af Sankt Laurentii Kirke. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at ingen
af tøndestavene fra de to ældste tønder hav de splintved bevaret, samt at
den yngste tønde var fremstillet af bøg.15 Det kan derfor ikke siges med
sikkerhed, hvornår træet, der indgår i tønderne, er fældet.
Da latrintønder er righoldige kilder til kost og ernæring i middelal deren, blev de to yngste tønders indhold analyser et. Foruden en række
almindeligt forekommende ukrudtsplanter indeholdt de flere spiselige
arter, heriblandt figenfrø, byg, æblekerner, vindruekerner, humle, hør ,
hasselnød samt sortsennep, hvis mørkebrune frø giver en stærk sennep.16

I SANKT LAURENTIUS SKYGGE
Udgravningens resultater bidrager således til at tegne et billede af et torveområde, der på markedsdage havde den hvidkalkede kirke med omkransende kirkegårdsmur liggende som en indrammende baggrund til det
menneskemylder og ophobning af anliggender og sammenhænge, hv or
hver enkelt iagttagen hændelse aldrig hvilte i sig selv , men henviste til
komplekse, ofte diffuse eller fragmenterede, foreteelser, der vanskeligt lod
sig fastholde. Algade udgjorde et urbant rum, hvor der oplevedes en sammenstuvning af kulturfrembringelser på et snævert areal, og hvor det lyse
Sankt Laurentii-kompleks løftede sig op over sine mørke omgivelser, der
lå udstrakt som et tæppe indfarvet i jordfarver.
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Fig. 12. Markedsdag i skyggen
af Sankt Laurentius ca. 1890.
Foto Kristian Hude.
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ET MELLEMNEOLITISK
FLINTØKSEDEPOT FRA
FREDTOFT VED VINGE
Jens Winther Johannsen

FORHISTORIEN I VINGE
Siden sensommeren 2013 har ar kæologer fra ROMU været i gang med
undersøgelser i Snostrup Sogn, umiddelbart sydøst for Frederikssund. Det
sker i forbindelse med etableringen af den ny e by Vinge. Allerede inden
de første prøveundersøgelser gik i gang, stod det klart, at området havde et
stort arkæologisk potentiale. Væsentligt er, at der inden for en radius af tre
kilometer fra det sted, hvor Vinges centrum er ved at blive bygget, har ligget mere end 50 høje og storstensgrave, hvoraf de to langdysser ”Dødningerne” syd for Store Rørbæk i dag er de eneste bevarede. Dertil er der registreret flere såkaldte depotfund fra bondestenalderen i området, ligesom
der er efterretninger om, at der på går dene har eksisteret store samlinger
af oldsager, som gennem tiden er opsamlet på egnens mar ker. Således var
det ikke nogen stor o verraskelse, at prøvegravninger umiddelbart øst for
gården Fredtoft centralt i Vinge afslørede, at der gemt under mulden fandtes levn fra et bredt udsnit af forhistorien. Her skal berettes om et af disse.

ET ØKSEFUND
Arealet, hvor Vinge er ved at blive opført, har tidligere for en stor del be stået af enge, småsøer og moser, der ved de sidste halvandet hundrede års
dræning og opdyrkning er blevet sløjfet. Området øst for gården Fredtoft
er ingen undtagelse. H er afslører pløjemuldens mørke farve, at den del,
der støder op mod Dalvejen, tidligere har været et lavbundet vådområde.
I den nordlige udkant af dette fandtes ved en arkæologisk undersøgelse i

50

ROMU 2015

foråret 2014 en stor uslebet flintøkse (fig. 1). I forsøg på at finde flere genstande blev fire kvadratmeterfelter tørvemuld udgravet omkring øksernes
findested, hvilket dog ikke gav yderligere resultater. Det at finde en økse
er ikke nogen sensation. Der findes mange, mange stenøkser på de danske
museer og i private hjem, og de ligger formentlig stadig gemt i tusindvis i
den danske muld. Dog er øksen fra Vinge et særligt flot eksemplar: Den er
godt 27 cm lang og er forsynet med let udsvajet æg og virtuost udformede
sømme dér, hvor smalsider møder bredsider. Og så er øksen helt ubrugt;
økseæggen er intakt; kun den afsluttende slibning, som er kendetegnende
for bondestenalderens flintøkser, mangler.
Øksen lå øverst i pløjemulden og er dermed sandsynligvis blev et flyttet ud af sit oprindelige leje v ed markarbejde. Oldsager, som findes på
den måde, har normalt kun ringe ar kæologisk interesse, fordi deres udsagnsværdi er forholdsvis lille. N år fundet alligevel er interessant, er det
fordi, der i sognebeskrivelsen er efterretninger om, at der tidligere er fundet mindst fem økser samme sted. D en første oplysning om øksefund på
stedet er fra 1946, hvor C.J. Becker, som på det tidspunkt var museumsinspektør på Nationalmuseet, besøgte gårdejer Ole Jørgensen på Fredtoft
for at se dennes oldsagssamling. I B eckers beretning om gårdsamlingen
fremhæver han en 27 cm lang, tyknakket, uslebet økse, som går dejeren
havde fundet på marken i 1930. Øksens findested blev udpeget, og Becker
afsatte punktet på landkortet.
I sommeren 1975, knap 30 år efter Beckers besøg på Fredtoft, var C.L.
Vebæk, der ligeledes var inspektør på Nationalmuseet, i Store Rørbæk for
at udgrave resterne af bronzealderhøjen Bredehøj. Her fik han af en af de
lokale udgravningsdeltagere oplysninger om, at der i oldsagssamlingen på
Fredtoft fandtes flere økser, der skulle være fundet inden for et lille område. Vebæk besøgte derfor også Ole Jørgensen og så ud over den store økse,
som Becker havde set i 1946, y derligere fire flintøkser, som v ar fundet
samme sted. Vebæk fik oplyst, at to af økserne var dukket op ved en selvbestaltet udgravning på stedet i 1962, mens yderligere to var fremkommet
ved markarbejde i 1930’erne. Herudover skulle der være fundet endnu to
økser, hvoraf den ene v ar blevet givet til Oppe Sundby Skole, mens den
anden var foræret til en ven af familien. Vebæk fik ikke yderligere oplys-
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Fig. 1. B-økse fundet i 2014.
Tegning Lilith G. C. Andersen.
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ninger om disse to økser. Ole Jørgensen ville ifølge Vebæk nødigt af med
økserne, men indvilligede i at testamentere dem til Nationalmuseet, ifald
hans børn ikke havde nogen indvendinger.
Siden Vebæk så økserne, er de et par gange blevet omtalt i den arkæologiske litteratur,1 grundigst af Klaus Ebbesen, som forgæves efterlyste fundet i 1991. Økserne er aldrig blevet indleveret til Nationalmuseet.

EFTERLYSTE ØKSER
Beckers og Vebæks afsætning af øksernes findested på landkortet stemmer
fuldstændig overens med det sted, hvor den store økse blev fundet i 2014
(fig. 2). Det var således en vis sandsynlighed for, at økserne hører sammen,
og det var derfor vigtigt fagligt, men også for hvad fundhistorien angår, at
se de fem øvrige økser og sammenligne dem med den ”ny e”. Ole Jørgensen lever ikke mere, men efter et større opklaringsarbejde lykkedes det dog
at opspore hans ældste søn, som i en telefonsamtale oplyste, at han hav de
økserne hos sig. Denne var ved et efterfølgende besøg ikke alene så venlig
at lade museet undersøge og registrere økserne; de er blevet indleveret som
danefæ og vil således for fremtiden indgå i ROMUs samling.

Fig. 2. Øksens findested. Figur
udarbejdet af Anders Pihl. Indeholder data fra Geodatastyrelsen,
Kort10, november 2015.

Et mellemneolitisk flintøksedepot fra Fredtoft ved Vinge

53

Der blev også gjort forsøg på at genfinde de to økser, som ifølge Vebæks
beretning fra 1975 var blevet foræret bort. Ole Jørgensens søn vidste imidlertid ikke, hvem vennen af familien, som havde fået den ene økse, kunne
være, og øksen må i dag anses for tabt. O ppe Sundby Skole, som i dag
hedder Ådalens Skole, råder over en stor samling stenøkser, men ingen af
disse er uslebne eller har samme hvidpatinering som de øvrige økser, og det
er således tvivlsomt, at den økse, som Ole Jørgensen forærede skolen, hører
sammen med de seks øvrige, eller også er øksen simpelthen ikke længer e i
skolens samling.

Fig. 3. De seks økser.
Foto Fríða Hjaltested, ROMU.

54

ROMU 2015

Et mellemneolitisk flintøksedepot fra Fredtoft ved Vinge

55

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BESKRIVELSE OG DATERING
Således kan seks økser , som er fundet
inden for et lille område i nor dkanten
af et opdrænet vådområde, cirka 250
meter nordøst for gården Fredtoft, i dag
undersøges (fig. 3).
Der er tale om seks uslebne økser ,
som kort kan beskrives som følger:

Fig. 4. B-økse fundet i 2014.
Tegning Lilith G. C. Andersen.

Fig. 6. B-økse fundet ved
markarbejde i 1930. Tegning
Lilith G.C. Andersen.

Fig. 7. Tyknakket økse
fundet ved markarbejde i
1930’erne. Tegning Lilith
G.C. Andersen.

En 27 cm lang fint tilhugget B-økse2
med let udsvajet æg. Nakkeenden er
dækket af kridtskorpe, ligesom der
er en lille kridtskorpeplet på den ene
bredside (fig. 4).
En 27,5 cm lang, noget grovere B-økse.
Øksen har en lille kridtskorpeplet på
den ene bredside (fig. 6).3
En 15,5 cm lang tyknakket økse med
let udsvajet æg. Øksen har kridtskorpe
på nakkefladen og på den ene bredside
(fig. 7). 4
En 19,5 cm lang spidsnakket huløkse
med små områder med kridtskorpe på
begge sider (fig. 5).
En 17,5 cm lang tyknakket huløkse.
En lille flis er slået af æggen i nyere
tid. Øksen er helt uden kridtskorpe
(fig. 8).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fig. 5. Spidsnakket huløkse fundet ved udgravning
i 1962. Tegning Lilith G.C.
Andersen.

Fig. 8. Tyknakket huløkse
fundet ved udgravning i
1962. Den stiplede linje
angiver en recent skade.
Tegning Lilith G.C. Andersen.

Fig. 9. B-økse fundet ved
markarbejde i 1930’erne.
Tegning Lilith G.C.
Andersen.

0-

En 19,5 cm lang B-økse, hvor store dele
af bredsiderne er dækket af kridtskorpe
(fig. 9).
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Alle seks økser er fremstillet af senonflint og har en tyk, hvid, kridtlignende patinering. Patineringen er kendetegnende for flint, som har ligget i
tørvelag, der er blevet nedbrudt ved udtørring og iltning.5 Man må således
formode, at økserne i sin tid er blevet deponeret i vand og siden overlejret
af tørv, der senere er blevet ødelagt ved opdyrkningen af vådområdet.
Som det fremgår, blev den første økse fundet i 1930 og den sidste i
2014, og økserne er således fundet over et tidsrum på mere end 80 år. De
to huløkser er ifølge Vebæk fundet ved Ole Jørgensens udgravning i 1962,
men hans søn, der deltog i udgravningen, kunne ber ette, at de ikke blev
fundet tæt sammen. M an kan derfor ikke være helt sikker på, at der er
tale om et sluttet fund. Der kendes andre eksempler på, at der er foretaget
ofringer inden for et lille område over endda meget lange tidsrum6, og de
seks økser fra Fredtoft kan dermed repræsentere flere forskellige deponeringer gennem en længere periode. Dog er der flere ting, der taler for, at
økserne er nedlagt i mosen samtidigt: De er fundet inden for et afgrænset
område; de kan ud fra der es udformning alle dater es til midten af bon destenalderen; alle er fr emstillet af samme flinttype; alle er uslebne, og
alle har samme karakteristiske hvidpatinering, som viser, at de formentlig
oprindeligt har ligget i samme lag. Alt i alt kan der således næppe herske
tvivl om, at økserne er blevet nedlagt i mosen samlet.
Som nævnt er økserne alle typer, som skal dateres til midten af bondestenalderen. Perioden kaldes også mellemneolitikum, og underinddeles i
MNA (ca. 3.400-2.800 f.Kr) og MNB (ca. 2.800-2.400 f.Kr.). Den spids
nakkede huløkse (fig. 5) dateres til den sidste del af MNA. B-økserne hører
primært hjemme i MNB, mens den tyknakkede huløkse (fig. 8) dateres til
MNB.7 De to huløksetyper burde således ikke kunne findes i samme depot. Imidlertid kendes mindst ét depotfund ud over Fredtoft-depotet, som
indeholder både en tyknakket og flere spidsnakkede huløkser.8 Det er derfor næppe rimeligt at dater e de forskellige typer huløkser helt så snæv ert,
som det tidligere er blevet fremsat.9 I stedet er der snar ere tale om, at de
enkelte øksetyper primært optræder i de fr emlagte, afgrænsede perioder,
mens enkelte depotfund, såsom Fredtoft-depotet, viser, at der må være et
vist kronologisk overlap.
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Ud fra depotets indhold af både en spidsnakket huløkse, en tyknakket
huløkse samt B-økser kan et forsigtigt bud på fundets datering være, at det
hører hjemme i perioden umiddelbart efter overgangen til MNB, dvs. ca.
2.800-2.600 f.Kr.10

OFRING?
Om depotfund, dvs. to eller flere genstande nedlagt samlet, skal opfat tes som ofringer eller gemte skatte, som af uvisse årsager aldrig er blev et
bjerget igen, er blevet diskuteret siden arkæologiens barndom. Den fremherskende tolkning er, at depotfund nedlagt på vådbund repræsenterer ofringer, mens depotfund, der findes på tørre steder, er skjulte skatte. Følger
man dette, skal F redtoft-depotet, med sin placering i kanten af det nu
opdrænede vådområde, ses som en ofring. Hvis økserne v ar tiltænkt en
mellemneolitisk guddom, virker det umiddelbart besynderligt, at den sidste del af øksebladets fremstilling, nemlig slibningen, er udeladt. Hv orfor
spise guderne af med halvfærdige redskaber? Men faktisk er det mere reglen end undtagelsen, at økser, der indgår i depotfund fra den midterste del
af bondestenalderen, er uslebne.11 De ufærdige og ubrugte økser i Fredtoftdepotet er alle typer, som almindeligvis findes i slebet, men slidt eller helt
ødelagt tilstand, når de ikke indgår i depotfund. D e adskiller sig således
ikke typologisk fra almindelige brugsøkser, som blev brugt i det daglige
arbejde i midten af bondestenalderen. Der er dermed ikke noget, der indikerer, at Fredtoft-økserne er fremstillet specielt til det formål at blive ofret i
mosen. En anden mulighed er, at økserne oprindeligt blev fremstillet med
udveksling for øje. Man ved, at der foregik vidtstrakt flinthandel i perioden. De mest indlysende vidnesb yrd om dette er de endda meget stor e
mellemneolitiske øksedepoter, som er fundet i den nordlige del af Sverige.
Flint findes ikke naturligt i Nordsverige i større mængde, og flintgenstandene må dermed ses som impor terede handelsvarer, der var efterspurgt i
de nordsvenske stenalderkulturer. Disse økser, som sandsynligvis er serie fremstillet i Sydskandinavien og via vidtstrakte handelsnetvær k er endt i
Nordsverige, er også oftest uslebne. 12 Således må man antage, at økser , i
hvert fald i et vist omfang, blev cirkuleret som halvfabrikata og først slebet,
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når de skulle bruges til praktisk arbejde. At økserne fra Fredtoft-depotet
er uslebne kan dermed ses som et udtr yk for, at det oprindeligt v ar meningen, at de skulle indgå i flinthandlen. Men i stedet blev økserne taget
ud af flintcirkulation og ofret. Måske skete dette som følge af en pludselig
opstået krise i det stenaldersamfund, som fandtes der , hvor Vinge nu er
ved at blive opført. Måske blev de kostbare handelsvarer ofret i et forsøg på
at formilde bondestenalderens guder, hvordan de så har set ud.

Fig. 10. Umiddelbart efter øksen
blev fundet i 2014. Foto Palle Ø.
Sørensen, ROMU.
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Af Ole Thirup Kastholm
Som det var sket før, ændrede efterårsvejret sig i 1981 lidt efter lidt, fra
det lune og solrige v ejr i begyndelsen af september , til det ustadige med
mange lavtrykspassager. Uroligt vejr med kraftige vinde kom til at præ ge oktober og ikke mindst no vember. I denne tid indgik der melding til
museet i Roskilde om, at et bronzesværd var dukket frem af mulden syd
for landsbyen Gerdrup. En besigtigelse af fundstedet viste, at svær det var
pløjet op af resterne af en bronzealderhøj. På markoverfladen lidt syd for
gravhøjen opdagede museets folk flere, mørke pletter, der blev antaget at
være oppløjede brandgrave. En lille prøvegravning bekræftede antagelsen
og viste, at der også var jordfæstegrave på stedet. Med en bevilling fra den
daværende Fortidsmindeforvaltning iværksatte museet snart en arkæologisk udgravning, hvor en brandgrav og en jor dfæstegrav blev undersøgt.
Feltarbejdet foregik under yderst vanskelige omstændigheder; ikke alene
vejrliget – stormflodsorkanen den 24.-25. november, efterfulgt af sne og
frost i december – lagde hindringer i vejen, det gjorde også de vandlidende
enge på stedet, som hver nat lod deres vand opfylde gravgruben (fig. 1).
Jordfæstegraven, som i dag er et af ankerpunkterne i R OMUs oldtidsudstilling i Roskilde, har siden udgravningen tiltr ukket sig opmærksomhed. I graven lå to mennesker fra 800-tallet, hvor den ene var gravlagt med
et spyd og den anden tilsyneladende var aflivet med en brækket nakke. En
nærmere undersøgelse af skeletterne viste – o verraskende – at den spy dbærende var en kvinde, og den myrdede var en mand.1 Dobbeltgraven fra
Gerdrup har, siden den kom for dagens lys, stået som et eksempel på, at
alt muligvis ikke foregik helt efter bogen dengang i vikingetiden; en bog,
hvor mænd var mænd, og kvinder passede hjemmet. I sær den uventede

Foto modsatte side. Fundet af
dobbeltgraven vakte i sin tid
opsigt, og lokalpressen fulgte
konserveringen af fundet med
åndeløs spænding. Avisudklip fra
ROMUs arkiv.
Fig. 1. Den arkæologiske
udgravning af dobbeltgraven fra
Gerdrup foregik under vanskelige
vejrforhold. Her trodser arkæolog
og udgravningsleder Tom Christensen naturens benspænd for
at registrere de blotlagte skeletter.
Foto ROMU.
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kombination af våben og kvinde – her første gang erkendt med overbevisende sikkerhed – har spillet en stor r olle. Men også den myrdede mand
samt overvejelser om, hvorfor graven lå det sted i landskabet, hvor den nu
en gang lå, har været i fokus. Interessen for Gerdrupgraven har været stor.2
Imidlertid blev den i sin tid kun kor tfattet præsenteret i årgang 1981 af
nærværende årbog, og derfor vies de følgende sider til at supplere det hidtil
fremlagte, dels med ny e resultater og overvejelser, dels med viden, som
hidtil har været forbeholdt museets arkiv.3

LANDSKABET VED GRAVEN
Tager man i dag tur en langs fjorden, foregår det oftest ad den kystnær e
Frederiksborgvej. Før i tiden fulgte landevejen i højere grad de af naturen
givne præmisser, og passagen af M aglemose ådal fandt sted lidt længer e
mod øst - v ed den gamle ”G erebro” (fig. 2). Dette var det mest oplagte
overgangssted, med den korteste afstand over de lavtliggende enge, og det
er en nærliggende tanke, at man også i oldtiden benyttede dette sted, når
ådalen skulle passeres. Nær dette sted lå Gerdrupgraven.
Landskabet, hvor graven blev fundet, er formet som et lavt næs, der
strækker sig sydover ud i Maglemose ådal. Graven lå i en fossil strandvold
fra stenalderhavets tid, der i dag fr emstår som en svag østvestgående forhøjning ca. 4 m over vandets nutidige overflade. Mod syd strækker engene
sig ned mod åen, mens terrænet umiddelbar t mod nord rejser sig 3-5 m
til et fremspringende moræneplateau. Plateauets rand har været præget af
adskillige gravhøje – nogle stadig iøjnefaldende – der lå fremtrædende hér,
hvor ådalen åbner sig mod Roskilde Fjord (fig. 3). Gravhøjene dækker,
i det omfang der es alder er kendt, flere perioder, hvor tragtbægerkultur
såvel som senneolitikum og ældre bronzealder er repræsenteret. På næsset,
sydøst for dobbeltgraven, undersøgte Nationalmuseet i 1934 desuden et
antal brandgrave fra yngre bronzealder. Højene er en del af en langstrakt
koncentration af gravmonumenter fra bondestenalder og ældre bronzealder, som flankerer fjordens østlige side. M onumenternes utallighed på
denne egn er skildret fint i den antikvariske tegner J. Magnus Petersens
erindringer. Han vandrede i midten af 1800-tallet strækningen fra R oskilde til Frederikssund og beretter følgende:
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Fig. 2. Området, hvor Gerdrupgraven blev fundet. Bakkedraget
var i sin tid præget af gravhøje. Set
mod nord, fra Gerebro, hvor den
gamle landevej passerede Maglemose å. Også i oldtiden var dette
et oplagt sted at passere ådalen.
Foto Ole Kastholm, ROMU,
oktober 2015.
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Fig. 3. Udsnit af Original 1-kortet
for Gerdrup ejerlav, opmålt 179899. Dobbeltgraven er markeret
med stjerne. De mange gravhøje,
som har flankeret ådalen, ses tydeligt. © Kort- & Matrikelstyrelsen.
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”Hvor jeg glædede mig ved denne Vandring langs den skjønne Fjord, og forbausedes over de utallige Gravhøje jeg her saae paa Bankerne og Bakkeaasene.
Jeg talte indtil 400 Høje, men da blev jeg træt. Fyrretyve Aar efter passerede jeg
atter denne Vej, men hvor forandret –! Da fandt jeg knapt et halvthundr ede
levnede; vel maatte man glæde sig o ver Landbrugets Udvikling og Opkomst,
og den Velstand der fulgte med, men Landskabets Poesi og de historiske Minder havde lidt derved.” 4
Der hersker således ingen tvivl om, at egnen her engang har vær et rig på
synlige gravhøje. Kigger man nærmer e på de høje, som stadig kendes i
dag, er der ved adskillige af dem fundet brand- og jordfæstegrave fra yngre
bronzealder og jernalder, som fortæller os, at man i oldtidens yngre perioder – som det kendes fra så mange andre steder – ofte genbrugte fordums
gravmonumenter.
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UDGRAVNINGERNE I GERDRUP OG NYE ANALYSER
Fig. 4. Plantegning af dobbeltgraven (t.h.) og detailtegning af
halsregionen på skelet 1 (t.v.).
C-D: jernknive. E: nålehylster.
F: spydspids. G-H: dyreknogler.
Tegning Mette Høj, ROMU.

Museet foretog udgravninger ved Gerdrup i 1981 og i 1983. 5 Ved begge
anledninger blev de fundne skeletter undersøgt og kønsbestemt, for dob beltgravens vedkommende blev kønsbestemmelsen bekræftet igen i 2015.6
I 2015 blev der også for etaget tre 14C-analyser af humant skeletmateriale
fra lokaliteten med henblik på en omtrentlig aldersbestemmelse af de hidtil udaterede begravelser på stedet. I det følgende er oplysningerne sam menfattet.
Baggrunden for 1981-udgravningen blev berørt i indledningen. I denne forbindelse blev to grav e, A og B, undersøgt. G rav A stødte man på
allerede i pløjelaget, og den var kun let nedgravet i undergrunden. Der var
tale om en nedgravning med små stykker af brændte menneskeknogler
blandet med trækul. Graven rummede intet karakteristisk, men det er nu
lykkedes at foretage en 14C-analyse af et af de størr e knoglefragmenter.7
Resultatet viser, at den kr emerede person levede i 885-990 e.v .t., altså i
vikingetiden. Grav B rummede dobbeltgraven (fig. 4), som vi skal se nærmere på i det følgende: Gravgruben tegnede sig som et sortfarvet fyldskifte
på 2,5 x 1,6 m. D en var ca. 0,8 m dyb med skrå sider og nærmest flad
bund. Gravfylden bestod hovedsageligt af den forhåndenværende strandvoldstørv, der tegnede sig ty deligt i tværpr ofilet. På gravgrubens bund
fandtes to velbevarede skeletter, skelet 1 i vestsiden og skelet 2 i østsiden.
Mellem de to skeletter lå knogler esterne af et eller to får . Der blev ikke
iagttaget spor efter kiste eller lignende. B egge gravlagte lå med ho vedet i
nord. Skelet 1 var resterne af en mand på 35-40 år, som lå på ryggen med
benene i en vinkelbøjet stilling, hv or højre hælben krydsede over venstre
(fig. 5). Dette giver indtryk af, at benene har været bundet ved anklerne.
Venstre arm lå langs siden, mens højr e hånd hvilede ved lysken. Hovedet
var vredet ned mod v enstre skulder, og halsen har tilsyneladende vær et
brækket på den gravlagte mand – dette hav de dog ikke sat sig konkr ete
spor på halshvirvlerne (fig. 4 og 6). Som gravgave havde han fået en slidt
jernkniv med sig. Skelet 2 var resterne af en midaldrende kvinde, der lå i
udstrakt rygleje med venstre arm langs siden og den højr e hånd hvilende
nær lysken. Hun bar præg at hav e været delvist tandløs i en årrække og
må i ansigtet have fremtrådt som en gammel kone med indsunken mund.
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Fig. 5. Gerdrupmandens
krydsede ankler, som de lå i,
udgravningssituationen. Foto
ROMU.

Fig. 6. Gerdrupmandens
hovedregion, som den så ud ved
udgravningen. Foto ROMU.
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Fig. 7. Et af to ensartede lerkar,
som var gravet ned nær dobbeltgraven. Karret hører hjemme i
800-tallet og er 7 cm højt.
Foto Flemming G. Rasmussen,
ROMU.
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Desuden var der på skambenet indikationer på, at hun havde født. Ved
hendes bæltested fandt man en jernkniv og et nålehylster i ben. Langs højre
ben lå en 37 cm lang spy dspids i jern med spidsen pegende mod grav ens
fodende. Spydspidsen er en J an Petersen type E, en type som for trinsvis
hører hjemme i 800-tallet, men som lader til at hav e været i br ug op i
900-tallet.8 Særligt karakteristisk for skelet 2 var de tre store sten, som var
placeret ovenpå – den ene dog væltet til siden.
Da museet to år senere vendte tilbage til stedet for en lidt større undersøgelse, var det for at afklare, hvorvidt dobbeltgraven var en del af en egentlig gravplads. Mod forventning fandtes der ikke meget i grav ens umiddelbare nærhed. Lidt der fra traf arkæologerne dog på en lille gr ube med
to deponerede lerkar, som må dateres til tidlig vikingetid (fig. 7). Desuden
traf man på en enkelt østv estvendt jordfæstegrav (A10) ca. 14 m NNV
for dobbeltgraven, som indeholdt et v elbevaret skelet af en ung kvinde af
lav vækst, ca. 150 cm høj, liggende i rygleje med hovedet i vest og armene
langs siden. Der var ikke bevaret gravgaver, og graven kunne ikke dateres
i første omgang. M en 14C-analysen fra 2015 viser imidler tid, at kvinden
med overvejende sandsynlighed har levet i 400-tallet e.v.t., altså i ældre germansk jernalder.9 Mod nord, hvor landskabet hævede sig, fandtes i søgegrøfterne flere fyldskifter, som dækkede over jordfæstegrave, brandgrave og
ringgrøfter. To jordfæstegrave med stærkt nedbrudte skeletter havde indgået i en høj fra bronzealderens per. 2 (A5 og A6), og en urnegrav samt en
brandplet kunne dateres til yngre bronzealder (hhv. A4 og A15). B ronzealdergravene er dateret på baggrund af genstandsmaterialet. Umiddelbart
vest for højens randstenskæde fandtes endnu en jor dfæstegrav, orienteret
VSV-ØNØ, hvori var nedlagt to individer: en voksen mand og et barn
på 2-3 år (hhv. A12 og A18). Manden lå udstrakt på ryggen med hoved i
vest og venstre arm over brystet, barneskelettet var stærkt forstyrret, og var
placeret under lænden og mellem benene på manden. I graven fandt man
også en lille benspids. En 14C-analyse viser, at manden levede i 1915-1755
f.v.t., omkring overgangen fra sten- til bronzealderen.10
Ringgrøfterne, som blev fundet i området nord for dobbeltgraven, var
gravet 10-30 cm ned i undergr unden. Ifølge udgravningsberetningen var
dele af dem så overfladiske, at flere ringgrøfter kan have eksisteret, men er
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forsvundet ved afrømningen. Deres diameter varierer fra 4 til 7 m, og der
blev ikke gjort fund ved undersøgelsen af dem. Det er i sagens natur svært
at sige noget endegyldigt om gr øfterne, men det er nærliggende, at de r epræsenterer grave – for eksempel brand- eller urnegrave – som er ødelagt
af ploven. Ringgrøfter kendes ikke mindst et år tusinde før vikingetiden, i
keltisk jernalder, på de store, jyske tuegravpladser som Årr e og Årupgård.
Her var ”ringen” dog ofte afbrudt af små jordbroer.11 Men de forekommer
også i forskellige afskygninger på vikingetidens gravpladser ,12 og på den
mellemsvenske gravplads v ed Lannaryd er der fundet ringgr øfter meget
lig dem fra Gerdrup. Her har de omkranset og fremhævet små høje over
brandgrave, som senere er pløjet væk.13
Ved de to udgravningskampagner
i 1981 og 1983 blev afdækket i
alt ca. 1.800 m 2 (fig. 8). Museet
A12+18
vendte ikke siden tilbage til ste det, blandt andet for di man
med 1983-undersøgelsen ikke
var stødt på en overbevisende
A5
A6
koncentration af vikinge tidsgrave, som lignede an _J
1\
dre, kendte gravpladser
\\
fra perioden.
\\

\\
\\
\ '1--·\
A15

\
\

Fig. 8. Plan over de samlede
udgravninger ved Gerdrup i 1981
og 1983. Rød: grave fra stenalder.
Grøn: grave fra bronzealder. Blå:
grave fra jernalder inkl. lerkardeponering. For anlægsdetaljer, se
teksten. Tegning Ole Kastholm,
ROMU.
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TANKER OM GERDRUPGRAVEN
”Det kan derfor konkluderes, at grav B er noget ud over det sædvanlige,” fortæller udgravningsberetningen afsluttende om dobbeltgrav en. Dette var
en grav, som afveg fra den klassiske opfattelse af vikingetidens grav e, især
ved kvindens blanding af kønsspecifikke gravgaver: nålehylster og spy d.
Denne anomali blev understreget dels af den aflivede mand i graven, dels
af de store sten, der tyngede kvindens legeme. På baggrund af disse pejlemærker foreslog udgraveren, Tom Christensen, at graven havde været en
troldkvindes sidste hvilested: en kvinde gravlagt med et særligt statustegn
– spyddet – og med en særlig gravgav e – den aflivede mand – samt med
et udtalt ønske om, at hun i døden skulle forbliv e i grav en – stenene.
Dette blev fremlagt i en ar tikel i ROMU fra 1981, hv or resultaterne fra
1983-gravningen i sagens natur ikke var med. På trods af artiklens forsikringer om, at også andre tolkninger er mulige, har idéen om den gravlagte
troldkvinde rodfæstet sig, også i en bredere opfattelse – hvilket man kan
forvisse sig om med en internetsøgning på ”gerdrup burial”.
Tolkningen som troldkvindegrav er ikke mindst blev et videreudviklet
af Leszek Gardeła.14 Gardeła peger på, at spyddet meget vel skal opfattes
som en ”vølvestav” eller en ”tr olddomsstav”, en fundkategori, som især
Neil S. Price har arbejdet med, og som omfatter et antal scepterlignende
metalgenstande, kendt fra en række vikingetidsgrav e.15 Gardeła forestiller sig også, at de stor e sten kan have været kastet ned over kvinden som
et steningsritual, og ser grav ens umiddelbart ensomme beliggenhed nær
fjorden som særlige karakteristika. Han jævnfører det med en passage fra
en af de islandske sagaer, som beretter om troldkvinden Katla og sønnen
Odd, der forfølges og henrettes efter en begået udåd. Sønnen bliver hængt,
og kvinden stenet ihjel på et øde sted. 16 Gardeła forholder sig dog kun
flygtigt til den kildekritiske udfordring, som lurer i sammenligningen af en
sydskandinavisk 800-tals grav med en skriftlig kilde, som blev nedskrevet
på Island i 1200-tallet.
Gardeła har på denne baggrund overvejet, om Gerdrupgraven skal kategoriseres som en ”deviant burial ”.17 Det er et begr eb, som ikke har en
vedtaget betegnelse på dansk, men kan oversættes nogenlunde til ”afvigen-

de begravelse”. Helt grundlæggende dækker begrebet over en begravelse,
som afviger fra den norm, der karakteriserer gravens egen samtid.18
”Afvigende begravelser” kan som term meningsfuldt hæftes på de grave
fra kristen tid, hvor den gravlagte er blevet forment hvile i indviet jord og
altså er blevet begravet uden for kirkegården. Baggrunden kunne være, at
den ulyksalige havde begået særlige lo vbrud og var blevet henrettet. Begravelserne kunne for eksempel finde sted ved henrettelsesstedet.19 Fænomenet er et integreret element i flere af de middelalderlige landskabslo ve
i Skandinavien og kan muligvis tilskrives en oprindelse i førkristen tid.20
Imidlertid er der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt ”afvigende begravelser” egentlig er en brugbar betegnelse, når det gælder den forhistoriske
verden. Dels varierer forståelsen af selv e begrebet betydeligt i forskellige
forskningstraditioner, dels kræv er det en klar definition af, hvad der er
”normalt” og ”afvigende ” blandt de konkr ete begravelser, som man vil
undersøge.21 De udfordringer, som ”deviant burials ” fører med sig, når
der arbejdes med et forhistorisk/førkristent kildemateriale, træder tydeligt
frem, hvis vi tager udgangspunkt i gravpladsen: D en kristne gravplads’
veldefinerede afgrænsning kan nemlig ikke uden vider e overføres til for
eksempel vikingetidens gravpladser. Dels kendes gravpladsens totale ud strækning og rumlighed oftest ikke; og det, der er udgravet som en solitær
grav, kan meget v el repræsentere en del af en ukendt gravplads. D els er
kendskabet til vikingetidens gravpladsers fysiske og mentale afgrænsning i
forhold til det omgivende landskab og samfund begrænset. Uden indsigt i
gravpladsens eget landskab forekommer det spekulativt at tænke i ”indenfor” og ”udenfor”.
Den største far e ved at klassificere visse forhistoriske grav e som ”af vigende” er imidlertid, at forståelsen af oldtidens grav e risikerer at blive
fordomsfuld eller etnocentrisk. De ting, som vi i dag opfatter som normale
eller afvigende, kommer dermed til at blive pejlemærker, når vi skal forstå
en forgangen verden, hvor det ”normale” kan have haft helt andr e – og
ukendte – rammer.
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VARIATION ELLER AFVIGELSE?
Gravskikken i vikingetiden er kendt for at være utrolig varieret. Ikke alene
bruges både jordfæstegrave og brandgrave side om side, også andr e dele
af gravens udformning kan veksle betydeligt; den døde kunne være lagt
direkte ned i jorden, eller i kiste, kammer , vognfading, båd eller i anden
”emballage”. Gravene kunne være markerede på overfladen med større eller mindre høje, stensætninger eller træpæle. 22 Vi ved også, at datidens
begravelser var omdrejningspunkt for en række rituelle handlinger, som i
dag kan være svære at afkode; handlinger, som blandt andet involverede
tilstedeværelsen af hele og halve offerdyr og smuldrede brændte menneskeknogler fra andre personer end den gravlagte.23
Hvorvidt Gerdrupgravens kvindelige indvåner var en troldkvinde eller
ej, er ikke det vigtigste spørgsmål at besv are, for så vidt det o verhovedet
kan besvares. Af større relevans er det at vurdere, i hvilket omfang denne
grav skiller sig ud sig ud fra det generelle billede. Sat på spidsen: Hvordan
kendes en ”afviger” i den bety delige variation, som karakteriserer netop
vikingetidens grave?
Indledningsvis – og dette er et ganske afgørende punkt – må vi slå fast,
at Gerdrupgravens topografiske placering ikke er afvigende. De samlede
udgravningsresultater sammenholdt med de ny e 14C-analyser viser derimod, at graven ligger sammen med mindst én anden vikingetidsgrav samt
grave fra adskillige andre perioder, anlagt ved synlige monumenter (fig.
9). Denne tilbagevenden til ældre tiders begravelsespladser er et velkendt
fænomen og ses i R oskildeområdet blandt andet på vikingetidsgravplad serne Trekroner-Grydehøj og Kr . Hyllinge kirkebakke.24 Selv om G erdrupgravpladsen ikke lader til at have været omfangsrig, er dens placering
på flere måder klassisk. D et kan i øvrigt ikke udelukkes, at nærheden til
et knudepunkt – overgangen ved Maglemose å – også har spillet en rolle i
placeringen af gravmonumenterne.
Vender vi os mod Gerdrupkvindens ”blandede” gravgods – nålehylster
og spyd – er det måske nok opsigtsvækkende, men langtfra enestående.
Den klassiske genstandsbaserede kønsbestemmelse, hvor våben pr. definition er for mænd, mens nålehylstr e og skålspænder er for kvinder , må
vi i dag anse som en modificeret sandhed; en projicering af 1800-tallets

borgerlige kønsopfattelse på fortidens verden.25 Uden at et eksakt overblik
kendes, kan der peges på adskillige grav e fra yngr e jernalder i S kandinavien og tilstødende områder , hvor kvinder er gravlagt med ”klassisk ”
mandsudstyr, hvor mænd er gravlagt med ”kvindeudstyr ”, eller hvor der
optræder en blanding af mands- og kvindeudstyr .26 Et klart eksempel er
grav BB fra vikingetidsgravpladsen v ed Bogøvej på Langeland, hv or en
ung kvinde er gravlagt med en våbenøkse.27 Som et andet eksempel giver
en optælling i Jan Petersens værk ”Vikingetidens smykker” et resultat på
mindst 18 ”blandede” grave, hvori kombinationen ovale skålspænder og
våben forekommer.28 Selv om der nogle gange kan være tale om sammenblandede eller forstyrrede grave, så er tallet så højt, at fænomenet som
sådan må regnes for reelt.

Fig. 9. Gravmonumenterne ved
dobbeltgraven. Rød: grave fra
stenalder. Grøn: grave fra bronzealder. Blå: grave fra jernalder.
Sort: udaterede grave.
Tegning Ole Kastholm, ROMU.
© Kort- & Matrikelstyrelsen.
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For så vidt angår de stor e sten, som tynger den gravlagte kvinde, er det
en udbredt tanke, at sådanne skulle modvirke gengangeri.29 Gardełas førnævnte idé om, at Gerdrupkvinden blev knust af sten som en del af gravlæggelsen, er kontroversiel. Selv om skelettet, i sagens natur især brystkassen, faktisk er knust under stenenes vægt, så er der intet, som indikerer, at
dette ikke blot har været et led i den naturlige nedbrydningsproces. Tanken om stening/knusning må r egnes for spekulativ i dette tilfælde. M en
hvad årsagen til stenenes tilstedevær else end har vær et, så er det langtfra
et enestående fænomen. P å adskillige af vikingetidens gravpladser findes
grave med sten – stor e sten, mindre sten; oppe i gravfylden eller placer et
direkte på den gravlagte (fig. 10).30
Mens grave med to eller flere samtidigt gravlagte kendes i mindst 88 tilfælde,31 så er dobbeltgrave, hvor den ene person er synligt aflivet, sjældne.
Klassiske eksempler kendes fra gravpladserne v ed Stengade II (grav F II)

Fig. 10. Tværsnit gennem stenpakket jordfæstegrav fra vikingetiden. Kirke Hyllinge Kirkebakke,
grav A608. Foto ROMU.

og Gl. Lejre (grav 55) (fig. 11),32. Dermed er den aflivede mand måske
det mest særprægede træk ved Gerdrupgraven. Om han så var ”træl”, er et
andet spørgsmål, men da der også findes grave med kun ét individ, hv or
vedkommende synes aflivet, forekommer tanken om trællen som gravgave
ikke nødvendigvis overbevisende. Grave, hvor afdøde er begravet med hovedet adskilt fra kr oppen, kendes for eksempel fra B irka (grav 959) og
Bogøvej (grav T).33 De aflivede i gravene er altså også et element, man fra
tid til anden kan støde på i vikingetidens gravskik, om end aflivningen
som sådan kan være svær at påvise, og en dekonstruktion af den gravlagte
– som halshugning – meget vel kan finde sted post mortem.34 For er et afhugget hoved ensbetydende med, at den pågældende blev halshugget som
levende, eller kan det vær e resultatet af handlinger, som fandt sted efter
døden? For Gerdrupmandens vedkommende kan man sige, at hans krydsede ankler indikerer en vis grad af uvilje mod det skete, hvilket igen tyder
på, at lige netop denne person rent faktisk blev aflivet – i levende live.

Fig. 11. Den såkaldte trællegrav
– grav 55 – fra skibssætningen i
Gl. Lejre. Graven indeholder to
mænd i én nedgravning, de er
gravlagt ”etagevis”. Den øverste
mand er halshugget. Foto Harald
Andersen, Nationalmuseet.
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AFSLUTNINGEN
Kaster vi nu et fornyet blik på Gerdrupgraven, må det konstateres, at hvert
enkelt karaktertræk i dette fund kan genfindes andre steder i vikingetidens
gravskik. Det er muligt, at nogle af disse træk ikke er normale i statistisk
forstand; det er også muligt, at netop den for eliggende kombination af
trækkene er unik. Men da er det mere rimeligt at betragte graven som sjælden end som afvigende. G erdrupgraven var en integreret del af datidens
samfund. For vikingerne v ar dette formentlig en grav , som lå indenfor
”normalen” – at vi i dag kan opfatte den som afvigende, fortæller mere om
os selv end om vikingerne.
Nu til slut vil Læseren måske indvende, at artiklens forfatter i de foregående linjer har lagt bety delig energi i at dekonstr uere den eksisterende
forklaring af Gerdrupgraven uden at tilbyde en ny forklaring til erstatning
for den frarøvede. Det er jo desværre dekonstruktionens natur. Men kan
vi så intet sige om grav en? Jo, vi kan sige, at grav ens hovedperson er en
ældre kvinde med en eller flere fødsler bag sig. H un har tilsyneladende
fået en eller flere atypiske gravgaver med sig: spy ddet, måske også et af livet menneske? Tager vi udgangspunkt i et gr undlæggende patriarkalsk
verdenssyn, kunne det antages, at kvinden har vær et en magtfuld enke,
som har påtaget sig r ollen som familiens o verhoved ved hendes mands
død (fig. 12).35 Det er ikke et ukendt fænomen og kunne være en rimelig
forklaring – uden at den dermed nødv endigvis er den fuldstændige eller
den rigtige forklaring.
Denne artikel fandt sine indledende ord i den relative nutid. Det er en
tid, vi passende kan v ende tilbage til afslutningsvis gennem de or d, som
ægteparret Inge og Sten Hegeler i 1960’erne brugte som motto for der es
sexbrevkasse i Ekstra Bladet:
”Lykken er at vide, hvad der er normalt, og at det normale har vide grænser.”

Fig. 12. På Balkanhalvøen kendes
et fænomen, hvor kvinder kunne
overtage patriarkens rolle, hvis
denne var død – eller slet ikke
født. Til venstre ses Mikas (1929),
født som kvinden Milica; til højre
ses Stana (1960), også født som
kvinde, fotograferet sammen med
sin søster. Efter Herdt 1994.
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TRE MILESTEN OG DERES
HISTORIE
Mette Høj
På den første dag i september måned 2015 kunne borgmestr ene fra
Lejre og R oskilde kommuner samt viceborgmester en fra H øje Taastrup Kommune afsløre tre nyrestaurerede og genopstillede milesten.
Stenene er alle høje, slanke obelisker hugget i norsk marmor. Denne
type blev i slutningen af 1700-tallet opstillet langs de sjællandske ho vedlandeveje, hvor de v ar en del af et storstilet v ejprojekt, der blev
igangsat under Frederik 5. (1746-1766) og videreført under hans søn
Christian 7. (1766-1808).
De danske landeveje var i midten af 1700-tallet i en elendig for fatning. Da nationaløkonomen Chr. Martfelt i 1761 for etog en rejse
gennem landet, nåede han efter 6½ timers transpor t fra København
til Roskilde. I sin r ejsejournal beklagede han sig o ver vejens tilstand.
”Vejen til Roeskilde kroe [ved Herstedvester], som er meest leer, var meget
slet, derfra til Roeskilde dog bedre, da jorden har meere sand.”1
Ofte citeret er den ber ømte opdagelsesrejsende Carsten Niebuhrs
svar, da han i 1767 v endte tilbage til Danmark fra sin ekspedition til
Arabien og kom i audiens ved hoffet. På spørgsmålet om, hvordan vejene havde været i de mange lande, han havde besøgt, skulle han have
svaret: ”Jo, Deres kongelige Højhed [arveprins Frederik], fra Arabien til
Roskilde kunde de gaa an, men fra Roskilde til Kjøbenhavn var de ganske
nederdrægtige”.2
Et af kritikpunkterne af vejarbejdet i Danmark var, at når bønderne,
der havde pligt til at v edligeholde vejene, rensede grøfterne på begge
sider af vejen, blev indholdet og den våde jord kastet ind midt på vejen,
der i forvejen var fuld af mudder. Ovenpå blev lagt nogle læs sand, men
det hele blev hurtigt til en gang ælte, og vejene ufarbare.3

Fig. 1. Den nyrestaurerede milesten invies af borgmester Mette
Touborg. Den er genopstillet på
den gamle hovedlandevej til Holbæk ved den nuværende rasteplads
ved Lindholm, 5½ mil fra København. Milen er den gamle danske
måleenhed for vejlængde og blev
benyttet frem til metersystemets
indførelse i 1907. 1 mil er 7,532
km. Foto ROMU.
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Fig. 2. Udsnit af Johannes Meiers kort fra 1649.
Der var dengang to
veje fra København til
Roskilde, her markeret
med tynde linjer. Den
nordlige er alfarvejen,
som enhver måtte
færdes på. Den sydlige
er en såkaldt kongevej
forbeholdt monarken
og særligt begunstigede.
Kongevejen overlevede
ikke, og i 1720 var den
forsvundet. De kraftigt
tegnede linjer angiver
herredsskel og vandløb.
Foto Det Kongelige
Bibliotek.
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LIGE UD AF LANDEVEJEN
I slutningen af Frederiks 5.s regeringstid fulgte med den oplyste enevældes
reformer også interessen for at styrke landets erhvervsliv og økonomi og
dermed også et ønske om et forbedr et vejnet. J.H.E. Bernstorff, der var
udenrigsminister og præces, dvs. formand for Kommercekollegiet, der styrede landets handelspolitik, tog således i 1756 initiativ til udarbejdelse af
et forslag til en istandsættelse af landev ejene. Men fem år sener e, i 1761,
blev det i stedet v edtaget, at der skulle anlægges helt nye hovedlandeveje,
da kongen besluttede:
”… saavel til Agerdyrkningens, Handelens og den indre Samfærdsels Fremme, som til Bekvemmelighed for de Rejsende, at lade anlægge nye Hovedveje i
alle Landets Provinser.”4
Da Rentekammeret (datidens finansministerium) skulle iværksætte arbejdet, søgte man knowhow i udlandet. På foranledning af Bernstorff, der
fra sin tid som gesandt ved hoffet i Paris var bekendt med franske forhold
og vidste, at landet hav de fortrinlige veje, blev der hidkaldt eksper thjælp
derfra. I stedet for de dårlige, snoede og hullede v eje, som kendetegnede
mange, danske v eje, benyttede man i F rankrig de lange, lige chausséer .
Chaussé er betegnelsen for en særlig vejtype, hvor kørebanen var forsynet
med en befæstelse af sten, hvilket gjorde kørslen ikke blot mere behagelig,
men også hurtigere til fordel for handel og varetransport – og militæret!
I 1764 ankom den franske vejingeniør Jean Marmillod til Danmark, og
til at assistere sig medbragte han to ingeniør er. Som ”Ober-Wey-Inspecteur” forestod Marmillod i de følgende 12 år anlæggelsen af først vejstrækningen fra København (Vibenhus) og nordpå til Fredensborg og dernæst
strækningen vestpå til Roskilde. Sidstnævnte strækning skulle anlægges i
lige linje ” saa vidt muligt ske kan ”. Planen til den ny e Roskildevej blev
approberet i 1766, og der blev bevilget 92.000 rigsdaler til dækning af
udgifterne. Det første spadestik blev taget i 1770. Som hoveripligt blev det
pålagt bønderne at lev ere sten, hvilket utvivlsomt er gået ud o ver mange
af stenalderens dysser og jættestuer. Til at forestå selve anlægsarbejdet, der
udgik fra Roskilde, blev der udkommanderet soldater – for året 1770 ikke
mindre end 226 mand.5 Efter tre års arbejde stod vejen i 1773 færdig indtil

Damhuset (Damhuskroen), og tre år senere var den fuldført til Frederiksberg Slot.
I 1776 forlod M armillod Danmark, og det for tsatte arbejde med at
fuldføre vejnettet blev lagt i hænderne på en G eneralvejkommission. I
1792 var landevejen til Korsør færdigbygget, mens vejen til Kalundborg
viste sig at blive et mer e langvarigt projekt. Strækningen til E lverdams
Mølle stod planmæssigt færdig i 1790, men da man skulle for tsætte vestpå, opstod der tvivl om den mest hensigtsmæssige linjeføring. Arbejdet
forsinkedes yderligere ved Danmarks inddragelse i N apoleonskrigene og
den efterfølgende statsbankerot. Først i 1820 v ar anlægsarbejdet endelig
afsluttet.

Fig. 3. Udsnit af Videnskabernes
Selskabs kort, tegnet 1768. Både
den gamle (hvid) og den nye vej
(rød) er angivet. Den nye vej er
blevet tegnet ind senere, omkring
1808.
© Kort- og Matrikelstyrelsen.
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Der var bred enighed om, at de nye veje var gode, og at man kom hurtigt frem. I 796 rejse juristen I.Chr. Hedegaard fra København til Vejle.
Om hele rejsen har han fortalt i sin dagbog. Da han på rejsens første aften
sad på gæstgivergården Prindsen i Roskilde, tog han dagbogen fr em og
noterede: ”…men var heel forlegen, hvad jeg skulde fylde den med. At jeg var
kommen helskindet, uden at vælte, didhen, ja det kunde jeg sagtens beg ynde
med, og i den Anledning gjøre vor General-Vejkommission en Compliment for
de herlige Landeveje, den sørger for”.6
At ikke alle fandt, at de ny e, snorlige veje var en fr yd for øjet, giv er
Adam Oehlenschläger udtryk for i sit digt ”Roeskilde Landevey”, som han
skrev i sin lille bog Langelands-Reise i Sommeren 1804.

Fig. 5. Prospekt af Roskilde med
yderst til venstre den nyanlagte
Roskildevej, 1801. Er det mon
4-milestenen, der kan skimtes
langs vejen? Tegning af S.L.
Lange. Foto ROMU.

”Langsomt, strengt og lige den brede Kongevey
fremgaaer,
Sparsom paa Skygger og Krat. Hvilken
kiedsommelig Tid!” 7

MILESTEN AF NORSK MARMOR
Fig. 4. Den gamle Roskildevej ved
indkørslen til Roskilde, omkring
1740. Det var de stedlige bønder,
der havde pligt til at vedligeholde
vejene som at fjerne opkørte
spor, opfylde af huller og påfylde
med groft sand, men ofte blev
reparationerne indskrænket til et
minimum. Maleri af J. Rauch og
H.H. Eegberg. Foto Nationalmuseet.

Sammen med de ny e vejstrækninger blev der opfør t nye, ofte elegante
stenbroer over vandløb, opstillet bomhuse og fastsat takster for v ejenes
benyttelse, for det v ar ikke gratis at br uge hovedlandevejene. En del af
udgifterne til vedligeholdelsen blev indkasseret via de bompenge, som blev
indført i 1773. I starten blev der kun opkrævet afgift ved Damhuset, men
i 1786 blev det bestemt, at der på alle ho vedlandeveje skulle betales v ed
bomhuse for hver mil.8
De tre nyrestaurerede milesten er en del af hele dette imponerende vejprojekt. Til vejene skulle man naturligvis have nye, majestætiske milesten
til at angive afstanden som erstatning for de små, beskedne milesten, O le
Rømer havde ladet opsætte 100 år tidligere (i 1690’erne), se fig. 8. De nye
milesten blev hugget i norsk marmor, der oprindeligt var hjembragt til opførelsen af Frederikskirken, den nuværende Marmorkirke, i København.
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Fig. 6. Da den nye landevej var
videreført til Korsør, udgav O.
Steenberg en sammenfoldelig
plan over vejen i 1782. Kortet
er tegnet med ”Det som ligger
indtil ¼ Miil fra Vejen”. Her er
gengivet de afsnit, der dækker Roskildevej fra Roskilde til
Vridsløselille. På kortene er også
markeret mileangivelser. Foto Det
kongelige Bibliotek.
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Kirkebyggeriet var af økonomiske årsager gået i stå, og marmor en kunne
meget belejligt bruges til milestenene.9
Det har tidligere været antaget, at billedhuggeren Johannes Wiedewelt
skulle have stået for den kunstneriske udførelse af stenene. Der var da også
allerede i 1765 blevet rettet en henvendelse til billedhuggeren, der blev
bedt om at tegne udkast til nye milesten.10 Efterladte tegninger med Wiedewelts forslag tæller dog ikke den brugte obeliskform, og Ejvind Draiby,
der har registreret Danmarks milepæle, foreslår i stedet, at det er Marmillod selv, der har stået bag designet, medbragt fra Frankrig. Den håndværksmæssige udførelse blev foretaget af stenhuggerværkstedet Peter Pfeiffer.11
Stenene blev udført som obelisker, øverst forsynet med en forgyldt kongekrone og et kongeligt monogram, begge dele i relief. De første sten, der
blev opsat på strækningen København-Roskilde, bar Frederiks 5.s monogram, se fig. 12. Kongen var ganske vist død i 1766, og stenene blev først
opstillet i 1778, men som et minde om initiativtager en havde disse sten
hans navnetræk indhugget. Milestenene opstillet på de øvrige strækninger
på Sjælland blev forsynet med den siddende konge, Christian 7.s navne træk. Postvæsenet var stærkt interesseret i opsætningen af milestenene, da
prisen for udbringning af post – dengang for egik det med postr ytter –
forståeligt nok var afhængig af distancen. D erfor ses nederst på stenene
et posthorn, også dette forgyldt og i r elief. Afstanden til København blev
angivet i hele og halve mil. Marmillod foreslog, at man efter fransk og
italiensk forbillede målte ud fra et omtr entligt midtpunkt i K øbenhavn,
men i stedet valgte man at måle ud fra byportene, dvs. på vejen vestpå blev
der udmålt fra Vesterport12 – ligesom man også havde gjort, da Ole Rømer
opmålte landet i 1690’erne, og som man stadig gør den dag i dag.
I alt blev der opsat 56 marmormilesten på S jælland – en for hv er
hele og halv e mil. P å Roskildevej rejstes fire hel- og fire halvmilesten. På strækningen R oskilde-Korsør rejstes i 1790 ti hel- og ti halv milesten, og endelig blev der på strækningen til E lverdam Mølle opsat to helmilesten (1790/1793) og tr
e halvmilesten (1792/1793).
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7

Fig. 7. Billedhugger J. Wiedewelts
forslag til nye milesten. Ingen af de
viste kom dog til udfør else. Foto
Danmarks Kunstbibliotek.
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Flotte så de ud højt hævet over landskabet. På firkantede sokler ragede
helmilestenene mere end 4 meter i v ejret og halvmilestenene godt 3 me ter. De var ud over udsmykningen på fr onten vandret riffelhuggede på
de øvrige flader. De kvadratiske sokler, 1 meter høje og ligeledes af norsk
marmor, var lodret riffelhuggede på alle sider, med en v andret hugning
på hjørnerne. Det var kun hel- og halvmilestenene, der var nylavede og af
denne obeliskform; som kv art- og trekvartmilesten genbrugte man flere
steder Ole Rømers mindre, pompøse granitmilesten.

FORVITRING OG FLYTNING
I 1803 foretog sognepræsten L.M. Wedel en rejse gennem de danske provinser. Fra sin tur tilbage til K øbenhavn skrev han om R oskildevej: ”De
smukke Milepæle, baade for hele, halve og fjerdedeel Mile,[13] ere meget morsomme for den R eisende, men kaade Dr enge bedærve noget af M armorens
skiønne Udhugning; de staae alle paa v enstre Haand fra Corsøer af til H ovedstaden”.14 Men stenene var ikke kun udsat for ”hær værk” fra drenge.

Fig. 8. Eksempel på granitmilesten opstillet af Ole Rømer i
1690’erne. Foto Viggo Launbjerg.

Fig. 9. På dette maleri af J. Roed
fra 1832 sidder en tænksom
kunstner med sit staffeli på ryggen.
Bag ham ses ved landevejen en
obeliskformet marmormilesten.
Foto Statens Museum for Kunst.
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Det viste sig snart, at marmoren ikke kunne tåle det omskiftelige, danske
vejr, og allerede inden Christian 7.s død i 1808 var de begyndt at forvitre.
I de følgende år undersøgte man forskellige muligheder for erstatninger
fremstillet i andre materialer som granit, brændt ler , støbejern, faksekalk
eller bornholmsk sandsten. I 1842 besluttede Rentekammeret at anvende
sten af granit udformet som en keglestub. Det fremhæves i resolutionen
”… at hvor nye Milepæle rejses i stedet for gamle, for faldne bliver det samme
kongelige Navneciffer, som var anbragt paa den gamle Milestøtte, paa de nye,
der træder i dens Sted”.15 En sådan erstatning står blandt andet på K øbenhavnsvej ved Røde Port i Roskilde. Også den bærer Frederik 5.s navnetræk,
som den oprindelige marmorsten, skønt opstillet 80 år efter kongens død.
Hovedparten af marmorstenene er gået til, men vore tre nyrestaurerede milesten blev r eddet. De blev, formodentlig i 1840’erne, erhv ervet
af Lille Ladegård Mølles ejer, Søren Christian Mellerup, og opstillet som
portstolper til møllegår den, der lå i H immelev. Vi ved med sikkerhed,
at de stod her i 1859, da kunstmaler J acob Kornerup kom forbi og teg nede ejeren siddende foran ejendommen. D a møllegården nedbrændte i
1906, blev stenene flyttet til Ringstedgade 68 i Roskilde. Her lå dengang
Roskilde Halmvarefabrik, og stenene må være erhvervet af daværende ejer
Lars Nielsen.Vi ved med sikkerhed, at de allerede stod der i 1910. Det er
dokumenteret på et foto fra A. Flensborgs postkortsamling.
Senere i 1931 blev fabrikken købt af H arald Dahl, der etabler ede
Ledreborg Tømmerhandel – men de tre milesten blev fortsat stående som
markante portstolper.16 Mange roskildensere vil kunne huske dem herfra.

TRE MILESTEN VENDER HJEM
Milesten er fredede fortidsminder og må der for ikke flyttes eller fjernes
uden tilladelse fra Kulturstyrelsen. En sådan tilladelse fik tømmerhandlens
nuværende ejer, DT GROUP A/S, i januar 2014 med den begr undelse,
at de stod udsatte for ødelæggelse på gr und af den tunge trafik til og fra
virksomheden. I forbindelse med affredningen stillede styrelsen krav om,
at stenene enten kom på museum, eller – og allerhelst så man – at de blev
genopstillet så tæt på deres oprindelige placering som muligt.
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Fig. 10. Mølleren S.M. Mellerup
på Lille Ladegård Mølle sidder
foran møllegården lænende sig op
ad en milesten. Tegning af Jacob
Kornerup, 1859. ROMU.
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Fig. 11. De tre milesten stående
foran Roskilde Halmvarefabrik,
Ringstedgade 68, Roskilde, 1926.
ROMU.
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Samme år indledtes et samarbejde med D ansk Vejhistorisk Selskab
og ROMU for at finde den mest optimale placering i landskabet. Som
udgangspunkt gik vi ud fra, at stenene oprindeligt stammer fra v ejstrækninger omkring Roskilde. 2½-milestenen bærer Frederik 5.s monogram,
og det kan dermed med ret stor sikkerhed siges, at den har stået på Roskildevej, 18,8 km fra ho vedstaden. På stedet stod stadig dens afløser, en
kegleformet granitsten, placeret på den oprindelige marmorsokkel.
De to øvrige, en 4½ og 5½ milesten, bær er begge Christian 7.s mo nogram og må oprindeligt hav e stået på strækningerne v est for Roskilde,
enten på vejen mod Ringsted eller mod E lverdam. Vi ved det ikke, men
fandt, at de bedste og mest synlige placeringer, hvor flest kunne få glæde af
dem, var på Holbækvej hhv. 33,9 km og 41,4 km fra København. Der blev
taget kontakt til Roskilde, Lejre og Høje Taastrup kommuner, som straks
viste sig interesserede i at deltage i pr ojektet med at genopstille stenene,
samt i at ”o vertage” stenene og fr emover at pleje dem og de nærmeste
omgivelser.
Med en rundhåndet donation fra A.P. Møller Fonden blev de tr e sten i
foråret 2015 restaureret og forsynet med ny guldbelægning, ligesom nye
sokler blev hugget til 4½ og 5½ milestenene. Raadv ad Stenhuggeri har
stået for dette fornemme arbejde.
Den 1. september 2015 stod de tr e milesten atter langs de gamle ho vedlandeveje. De er blevet placeret på en lav forhøjning og indgår i et lille anlæg omgivet af en tjørnehæk, som de sikkert også oprindeligt har gjort. Fra
en lidt senere indberetning hedder det: ”…Tjørneplantningen blev udført i
Holsteen, og hvortil blev anvendt Stiklinger, saa gamle som det var muligt at
opdrive, der plantedes i 1 Række som en indbyrdes Afstand af 1 Fod. Tjørnens
Stamme bøiedes dernæst til denne nederste Deel af Nabotjørnens Stamme og
fastbandtes dertil med Hyssing [tynd line slået af tr e evt. tjærede hampegarn]”.17 Snart blev der dannet en helt uigennemtrængelig hæk. Om kommunerne helt har levet op til denne forskrift er dog tvivlsomt!
Som nævnt blev der i perioden 1778-1793 opstillet 56 marmormile sten på Sjælland. Langt de fleste er gået til, men med ovennævnte projekt

Fig. 12. 2½ milestenen bærer
Frederik 5.s monogram. Den står
på Roskildevej. Dens afløser, en
kegleformet granitsten, er blevet
flyttet nogle meter for at gøre
plads til marmormilestenen. Foto
ROMU.
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står nu ni af de oprindelige sten langs de gamle landeveje. Ud over de
tre sten i Lejre, Roskilde og Høje Taastrup kommuner fordeler de øvrige sig med én i Sorø, én mellem Slagelse og Sorø, én i Korsør samt
én på Kongevejen ved Helsingør. Derudover står der to på Amager,
én ved St. Magleby og én i Dragør.
Milestenene blev oprindeligt opsat i en tid, hvor al færdsel foregik
til hest, men nu da tre af milestenene efter 150 års fravær er ”vendt
hjem”, er det håbet, at folk også i denne bilende nutid vil få glæde
af dem, gøre holdt, se og læse lidt om dette lille stykke kulturhi storie.
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Fig. 13. 4½ milestenen står
synligt for mange forbikørende på
Holbækvej på vejen til Svogerslev.
Foto ROMU.
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MANNERUPSKATTEN – EN PRÆSENTATION
Af Julie Nielsen & Tom Christensen

EN OPRINGNING
Fundet af M annerupskatten i august 2012 blev meddelt museumsv erdenen under festlige former . Nationalmuseets mangeårige ”danefæin spektør” Peter Vang Petersen havde samlet kolleger fra landets muse er til sin 60-års fødselsdag. M idt i festivitassen blev den ene af denne
artikels forfattere ringet op af detektorføreren Tommy Olesen, der kunne
meddele, at Lejreområdet havde leveret endnu et spændende fund. E n
oplysning, som det var en udsøgt fornøjelse at kunne vider egive i netop
dette selskab.
Historien var den, at Olesen havde besøg af sine to skånske detektor venner Tobias Bondesson og I ohannes Sundberg. Der var på dette tids punkt af året få tilgængelige mar ker, men man hav de udset sig én v ed
landsbyen Mannerup, hvor de to skåninge kunne gå med deres detektorer
denne varme sensommerdag. Uden at finde andet end staniol og kapsler
opgav de efter flere timers afsøgning, ringede til O lesen og bad om at
blive hentet. Bondesson og S undberg satte kurs mod afhentningsstedet,
mens Olesen gik dem i møde. D etektorerne blev en sidste gang str øget
over pløjejorden et tilfældigt sted – der v ar signal. Tommy Olesen kom
til – flere signaler! Mannerupskatten var hermed fundet.

UDGRAVNINGEN AF FUNDET
Fundet viste sig at vær e et såkaldt brudsølvsdepot med ituklippede sølvgenstande – oldsager, der hovedsageligt dateres til jernalderen, især det
5. århundrede e.Kr. Spredt over et ca. 1.700 m 2 stort område blev der

Fig. 1. De tre findere af Mannerupskatten. Fra venstre: Iohannes
Sundberg, Tommy Olesen og
Tobias Bondesson. Foto ROMU.
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opsamlet over 130 genstande i pløjelaget. Omtrent midt i sværmen af fund
havde finderne fået et usædvanligt kraftigt signal på der es detektorer, og
de kunne konstatere, at det kom fra metaller, der lå under den sædvanlige
pløjedybde på 30 cm.
Arkæologer fra ROMU kom til, og det blev besluttet med håndkraft at
frilægge et mindr e område omkring koncentrationen. 1 Det stod hur tigt
klart, at selve deponeringsstedet var fundet, og at genstandene v ar nedsat
i et lerkar. En 25 x 30 cm stor jordblok blev pakket ind i gips og optaget i
præparat, der herefter blev hjemtaget til museet til videre udgravning. Som
en konsekvens af det forhold, at senere tiders dyrkning havde spredt en
del af fundet i pløjejorden, men især, at lerkarret synes nedsat i en gammel
muldhorisont, og at der også her lå genstande, blev det besluttet at udlægge
et kvadratmeternet omkring fundstedet, systematisk at gennemgå jor den
med graveske og detektor samt afslutningsvis at solde jorden. Under denne
proces opsamledes over 250 fund.
Øverst i præparatet lå adskillige genstande, men hvor mange, det egentlig drejede sig om, opdagede museets konser vatorer først, da de tog fat på
udgravningen. Lerkarret, der har målt ca. 18 cm i diameter og mindst 15
cm i højden, viste sig at vær e så ødelagt af tr yk fra landbrugsmaskiner, at
det ikke var muligt at lime fragmenterne sammen til et helt kar . Men det
kunne fastslås, at det var et ordinært, rundbuget lerkar med let udsvungen
rand uden ornamentik eller andr e særlige kendetegn. Det fremgik endvidere, at karret efter deponering i jorden var væltet om på siden, hv orefter
ploven mange hundrede år senere har fjernet en mindre del af bugen. Det
var genstandene herfra, der var blevet spredt i pløjelaget.
Det stod fra begyndelsen klart, at det var et fund ud over det almindelige, at antallet af genstande næppe blot skulle tælles i hundreder, og at den
samlede vægt skulle opgøres i kilogram. Det kunne endvidere konstateres,
at de mange genstande lå tilfældigt og tætpakket i karret, hvorfor en præcis
dokumentation med indmåling af hv er enkelt genstands position næppe
ville kunne bidrage til en tolkning og rent praktisk heller ikke lod sig gennemføre. Det viste sig da også, at M annerupskatten omfatter mer e end
2700 enkeltgenstande og vejer mere end 7000 gram. Den er dermed den
største brudsølvskat, vi kender fra Danmarks oldtid.
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Fig. 2. Mannerupskattens
fundsted. © Kort- og Matrikelstyrelsen.
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MANNERUPSKATTENS SAMMENSÆTNING OG DATERING
Hvad var det så, der blev deponeret i lerkarret for mere end 1500 år siden?
Ud over skandinavisk/hjemligt fremstillet sølvhåndværk som hægte/maller,
vedhæng og perler, beslag og spænder samt fibler indeholder skatten barrer, stænger og tråde, ringe, mønter og importeret romersk service. Bortset
fra enkelte, mindre hele genstande som hægte/maller, amuletter/vedhæng
og ringe består fundet af ituklippede fragmenter , og kun i få tilfælde har
det været muligt at bestemme to eller flere som hørende til samme genstand. Selve registreringen af genstandene er foretaget med udgangspunkt
i brudsølvskatten fra Høstentorp, der i form og type rummer mange af de
samme elementer som Mannerupskatten. Høstentorpskatten blev fundet i
1933 under en grøftgravning kun 23 km syd for Mannerup og vejer 4.453
gram.2
Indtil videre er registreringen af skatten desuden sket ud fra en identi fikation af genstandene inden for nedennævnte gr upper og er således ikke
eksakte typebestemmelser.
Fig. 3. Øverst i præparatet
fremkom adskillige fragmenter af
ituklippede sølvgenstande. Foto
ROMU.
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BARRER
Fig. 4. Et lille udvalg af sølvbarrer
fra Mannerupskatten. 1:1. Foto
ROMU.

Barrerne vejer godt 1,5 kg tilsammen og udgør den vægtmæssigt næststørste fundgruppe. Enkelte er hele, men de fleste er delt i halve, kvarte eller
mindre stykker. De kan ud fra der es form inddeles i barr er med rundet
halvcirkulært tværsnit, r undet rektangulært tværsnit, r ektangulært tværsnit, polygonalt tværsnit, irr egulært tværsnit, tabletformede, tilklippede
og udhamrede. Barrerne, der er en almindelig oldsagstype og kendes fra
jernalder og vikingetid, er givetvis fremstillet lokalt.

HÆGTE/MALLER

0

5

CM

Udover enkelte hele eksemplar er består gruppen af hægte/maller af frag menter med spiraloprullede ender. Her er kun medtaget fragmenter, der

ud fra deres form med sikkerhed kan bestemmes som hægte/maller. Til
gruppen skal sandsynligvis tilføjes y derligere fragmenter af spiralopr ullet
sølvtråd, hvor en nærmere identifikation ikke er mulig. Hægte/maller har
fungeret i par som eksempelvis ærmelukker , og typen kendes fra adskil lige, skandinaviske fund, hvor de fremstår som sæt. Tidligere har det været
opfattelsen, at typen med spiralopr ullede ender dukker op fra ældr e germansk jernalder, dvs. omkring det 5./6. århundrede3, men nyere fund fra
Fyn viser, at de allerede forekommer fra sen yngre romersk jernalder, dvs.
fra omkring det 4. århundrede.4

Fig. 5 (a+b) Størstedelen af de spiraloprullede hægte/maller fra Mannerupskatten består af fragmenter.
Dog er imellem også enkelte hele
eksemplarer. Foto Kristina Nordin,
ROMU.
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Fig. 6. Fragmenter fra samme
stempelornamenterede vedhæng
i forgyldt sølvblik. Vedhænget
er ornamenteret med streger,
trekanter, stjerner og koncentriske
cirkler. 1:1. Foto ROMU.

VEDHÆNG OG PERLER

FIBLER

Flere fragmenter stammer fra vedhæng og amuletter af sølvblik, hvoraf
mindst to stykker kan henfør es til samme stempelornamenter ede vedhæng af forgyldt sølvblik med en tykkelse på 0,5 mm, fig. 6. Dette stykke
synes umiddelbart ud fra både ornamentik og form at hav e nær relation
til et lignende fra H østentorpfundet.5 Denne type v edhæng er sjældne
i Skandinavien og menes at have forbindelser til det sydøstlige Europa.
De tolkes i flere tilfælde som del af rideudstyr i form af seletøjsbeslag og
dateres til første halvdel af det 5. århundrede.

Vægtmæssigt udgøres godt og v el 4 % af M annerupskatten af fragmenter fra bøjlefibler, og heraf kan størstedelen bestemmes som dele af for gyldte relieffibler. Fragmenterne er i de fleste tilfælde for små til at kunne
form- og typebestemmes. Desuden er de få større stykker for de flestes
vedkommende ombukket, så ornamentikken er skjult. D og kan enkelte
flotte stykker bestemmes som vær ende fra eksempelvis ho vedpladen af
relieffibler, fig. 9.
De forgyldte relieffibler er hjemligt produceret, støbt i sølv og har oprindeligt været store pragtsmykker. Deres overside og kanter er smukt ornamen
teret i karvsnit og gennembrudt arbejde med en komposition af geometriske
mønstre, stiliserede dyr langs kanterne samt i nogle tilfælde mandsansigter.
Fiblernes ornamentik er typisk for perioden omkring 5. århundrede.

Yderligere et antal fragmenter stammer fra såkaldte skjoldformede v edhæng, der ligeledes består af stempelornamenter et og i flere tilfælde forgyldt sølvblik. Otte lignende indgår i Høstentorpfundet.6 Typen er sjælden i Danmark og kan dateres til det 5. århundrede.
Fig. 7. Stempelornamenteret
skjoldformet vedhæng i sølvblik
fra Mannerupskatten. 1:1.
Foto ROMU.

Fig. 8. To pilespidsformede
vedhæng i ombukket sølvblik, den
ene med gennemboring. 1:1.
Foto ROMU.
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Mindst tre pilespidsformede v edhæng, blot ca. 2 cm lange og med en
sokkel bestående af et åbent r ør, indgår i M annerupskatten. Tilsvarende
er også fundet i Høstentorp, men derudover synes de sjældne i det øvrige
Skandinavien. Både datering og pr oveniens er usikker, dog er de sikker t
hjemligt fremstillet omkring 400 e.Kr., sandsynligvis under sydøstlig indflydelse. 7
Foruden vedhæng blev der blandt flere blikfragmenter udskilt hule, bikoniske og kugleformede sølvblikperler dekoreret med indpunslinger; de har
kun få referencer, men kendes i D anmark allerede fra det 2. århundr ede
e.Kr (se note 7).

BESLAG OG SPÆNDER
En mindre gruppe genstande kan bestemmes som dele af beslag og r emspænder. Ud over enkelte hele bæltetorne stammer størstedelen fra for gyldte, reliefornamenterede sværdskedebeslag i karvsnit, rundede kantbeslag og mundblik samt dupsko. Fragmenterne svarer i stil og ornamentik
til lignende fund fra N ydam II på Als 8 og Ejsbøl I i S ønderjylland,9 der
dateres til det 5. århundrede.

Fig. 9. Hovedpladefragmenter
fra forgyldte relieffibler med spiralornamentik. På det ene stykke
ses et stiliseret dyr. Foto: Kristina
Nordin, ROMU

118 ROMU 2015

Mannerupskatten – en præsentation 119

STANG/TRÅD
Den vægtmæssigt tredjestørste gruppe består af talrige fragmenter af stang/
tråd, der ud fra der es diameter og form kan y derligere inddeles. Langt
den største gruppe er glatte, eventuelt ombukket stang/tråd med cirkulært
tværsnit og en diameter på 2-6 mm, fig. 11. En tilsvarende stor gruppe
har samme form, men med en diameter på 1-2 mm. Det er sandsynligt,
at flere har tjent som nåle eller spiralfjedre på fibler. En tredje, men mindre gruppe udgøres af stænger med en diameter på mer e end 6 mm med
polygonal eller irregulær form og eventuelt med indstemplet ornamentik.
Det kan ikke afgøres, om der er tale om hjemlig produktion eller import.

Fig. 10. Fragmenter fra forgyldte
relieffibler med mandsansigter
eller ”masker”. Foto Kristina
Nordin, ROMU.

Fig. 11. Fragmenter af både glat,
snoet, profileret og ombukket
stang/tråd udgør en meget stor
vægtmæssig procentdel af Mannerupskattens samlede indhold.
1:1. Foto ROMU.
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RINGE

Fig. 12 (a+b). Den hele oprullede
spiralring af massiv guld vejer
31 gram. Desuden var flere både
glatte og profilerede sølvringe også
hele, men størstedelen bestod af
fragmenter som disse. 1:1. Foto
ROMU

Ud over den imponerende hele, oprullede spiralguldring på 31 gram –
den eneste genstand af massiv guld – består gr uppen af mere end 100
fragmenter af – men også flere hele – sølvspiralringe samt glatte eller
profilerede sølvringe, flere med spor efter forgyldning. U d over fund af
lignende ringe fra Høstentorp10 er sidstnævnte gruppe af ringe sjældne i
Skandinavien. Lignende profilerede bånd, dog i guld og i mindre skala,
kendes fra periodens guldbrakteater, hvor de udgør brakteaternes øske ner. Sandsynligvis har disse glatte og pr ofilerede sølvringe fungeret som
endebeslag på kniv- og sværdfæster eller som sværdskedebeslag. Ringene
er med al sandsynlighed hjemligt fremstillet.
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ROMERSK SERVICE

Fig. 13. Fragmenter af importeret
romersk sølvservice dekoreret med
relief, plastisk ornamentik eller
stregornamentik. Foto Kristina
Nordin, ROMU.

Mannerupskattens største gruppe af fragmenter, både hvad angår antal og
vægt, består af impor teret romersk bordservice. Der er for eksempel tale
om rigt udsmykkede fade med menneske- og dyrefigurer samt planteornamentik med plastisk motiv. Andre stykker er udsmykket med geometriske
mønstre indpunslet eller graveret i overfladen. Hertil kommer de fragmenter, der ud fra formen med sikkerhed kan bestemmes som vær ende fra
klassisk romersk service bestående af f.eks. dele med bevaret fod eller rand.
Blandt randstykkerne er der formentlig kun meget få fra samme kar, og
fragmenterne må derfor oprindeligt stamme fra adskillige kar eller fade. Et
meget stort antal fragmenter består dog af simple og glatte plader , der er
klippet på alle sider og der for umulige at bestemme, fig.14. Det kan ikke
udelukkes, at et større eller mindre antal af disse er dele af hjemligt fr emstillet arbejde fra eksempelvis sølvblikfibler.

MØNTER
Skatten indeholder seks mønter, fire hele og to halve. Af disse er fem, der
alle er romerske sølvmønter, de såkaldte siliquae, blevet foreløbigt bestemt.
Ældst er en mønt af VOTIS-type, sandsynligvis præget under Constantius
II i 355-360 e.Kr.11 Den er klippet over, men randen er intakt og med flere
snitspor på bagsiden. De øvrige mønter er alle randklippede, så hovedparten eller hele indskriften nu er borte. En foreløbig datering peger på, at de
er præget i perioden 300-400 e.Kr. Siliquae præges over hele det romerske
rige fra begyndelsen af 300-år ene og frem til efter år 500. S ølvmønterne
fra Mannerupskatten er sandsynligvis alle præget i de vestlige provinser.
En af mønterne har da også et let læseligtTrier (i det nuværende Tyskland)
som møntsted. Randklippede siliquae herfra findes i stort tal i England i
modsætning til kontinentet, hvor klippede siliquae er mer e usædvanlige.
Desuden findes en del vestlige siliquae fra Nordvesteuropa. Det er derfor
blevet foreslået, at man i England, i årtierne efter romernes tilbagetog kort
efter år 400, fortsat anvendte de ældre sølvmønter, ofte som klippede og
derfor med reduceret vægt. Herefter er de kommet r etur over Kanalen,
eventuelt ifølge med andet romersk sølv som eksempelvis bordservice.12

BLIK OG UBESTEMMELIGE FRAGMENTER
Afslutningsvis er der desuden fundet en del blik fra sølvblikfibler og
beslag med nittehuller sammen med et antal ubestemmelige fragmenter,
der er ituklippet til det uigenkendelige.

Fig. 14. Fragmenter af simple og
glatte sølvplader, der sandsynligvis
er dele af importeret romersk
sølvservice. 1:1. Foto ROMU.
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HVOR KOMMER GENSTANDENE FRA?
Blandt de hundredvis af genstande springer især to kategorier i øjnene:
fragmenter af hjemlige, nordiske pragtsmykker og dele af romersk bordservice. Hvilke typer, det drejer sig om, og hvilke dele af genstandene,
der er tale om, vil som nævnt nærmere studier kunne afgør e. Begge
oldsagstyper synes at vær e en fast bestand af de fleste, kendte depoter
af brudsølv, hvilket ikke mindst for de r omerske genstande påkalder sig
interesse; for hvordan er dette fornemme bordservice tilhørende den romerske elite havnet i den sjællandske muld?
400-tallet var et uroligt århundrede i Europas historie, præget af fol kevandringer – ikke mindst hunnernes fremtrængen fra det i øst destabiliserede kontinent. Det Romerske Imperium, som indtil da havde været
den dominerende magt, var blevet delt i et østromersk rige med Byzans
som kejserby og et v estromersk med Rom som centr um. Ikke mindst
Rom var under pres (den sidste kejser afsat i 476), og man måtte blandt
andet opgive provinsen Britannia omkring 410, hvor de sidste legioner
blev trukket tilbage til kontinentet for at deltage i kamphandlinger. Hermed blev D e Britiske Øer efterladt i et magttomr um som germanske
stammer, bosat omkring den sy dlige del af N ordsøen, udnyttede med
dertilhørende migrationer og erobringer. Jyder og angler nævnes blandt
de befolkningsgrupper, der etablerede små kongedømmer i England.
I kølvandet på denne udvikling blev romerske anlæg, herunder overklassens villaer, plyndret. På engelske museer kan man se pragtfuldt sølvservice fra den r omerske periode – genstande, der har vær et gemt væk
som følge af de germanske erobringer, og det kan være herfra, det romerske sølv er kommet til Danmark. Det er i den forbindelse blevet påpeget,
at de romerske mønter fra det sy dvestjyske fund Høgsbrogård efter al
sandsynlighed har cirkuleret i netop England.13

af en boplads. Der blev udlagt i alt syv gr øfter i området samt afrømmet
en flade omkring skattens deponeringssted dækkende et areal på i alt ca.
8.000 m2, fig.15. Grøfterne var ganske fundtomme, og på det gr undlag
må konklusionen være den, at fundet ikke er nedgrav et i nærheden af et
bebygget område. Tværtimod tyder udgravningens resultat på, at M annerupskatten hører til de såkaldte vådbundsfund. Det viste sig nemlig, at
i det område, hvor fundet blev gjort, var den nederste del af det kraftige
muldlag fugtigt og havde karakter af en nedbrudt, våd engtørv. Ydermere
sås i dette niveau genstande fra fundet, der således lå under den moderne
pløjedybde og derfor ikke kan vær e flyttet af ploven under senere tiders
dyrkning. Denne ældre og primære fundspredning må være et resultat af,
at lerkarret var delvis væltet allerede i oldtiden og altså ikke kan have været
gravet ned i fast gr und. Herefter er en del af genstandene væltet ud. E n
af de genstande, der lå lige ved lerkarret, var fundets eneste guldgenstand,
spiralringen på 31 gram, der ud fra sin placering oprindeligt kan have været anbragt på toppen af de mange sølvgenstande. F undene lå imidlertid
ikke blot i karrets umiddelbare nærhed, men var spredt over et større område. En mulig forklaring kan være, at de er flyttet fra deponeringsstedet
af naturlige årsager f.eks. strømmende vand.
Få meter vest for fundstedet ligger en nu rørlagt bæk, der har afvandet
området og løbet ud i Tokkerup Å nord for Mannerup. På Generalkvartermesterstabens kort fra 1826 er vandløb og vådområder tegnet ind i det
stort set udrænede landskab, og heraf fremgår det, at skatten er deponeret
i kanten af en fugtig lavning, fig. 16. Man kan forestille sig, at karret er
væltet under en vårflom eller efter et efterårsr egnskyl, og at genstandene
er flydt ud i de nærmeste omgiv elser – forhold, der bety der, at Mannerupskatten har været hensat i et lille vådområde nær et mindre vandløb.

YDERLIGERE UDGRAVNING

ANDRE FUND

Men hvorfor var lerkarret nedsat netop på denne lokalitet v ed Mannerup? For at kaste lys o ver dette vigtige spørgsmål, blev der i efterår et
2012 foretaget en udgravning, hv or systematisk udlagte søgegr øfter
skulle afgøre, om deponeringen hav de fundet sted på eller i nærheden

I en opgørelse fra 2013 omtales 17 fund af br udsølv fra romersk og germansk jernalder, fordelt fra Bornholm til Vestjylland, og – uden at der
umiddelbart kan gives en forklaring – er de alle fundet i de sy dlige dele
af landet.14 De fleste er fundet på eller ved bopladser, mens andre – som
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Fig. 15. Felt og søgegrøfter omkring Mannerupskattens fundsted.
Omkring selve deponeringsstedet
blev udlagt et kvadratmeternet, der
systematisk blev udgravet og soldet.
De røde prikker viser de metaldetektorfundne opsamlede sølvfragmenter fra pløjelaget.
Illustration: Julie Nielsen, ROMU.
© Kort- og Matrikelstyrelsen.

Mannerupskatten – er nedgravet ved vandløb og vådområder. Det gælder
også for to af de vægtmæssigt stor e depotfund ved Simmersted i Sønderjylland på 968 gram og tidliger e omtalte Høstentorp. Fundene er gjor t
under temmelig forskellige omstændigheder , nogle under mar karbejde,
andre med metaldetektor og atter andr e under museale udgravninger .
Mens man må gå ud fra, at et lille fund fra Nydam,15 og måske også nogle
af de øvrige, må formodes at være tilnærmelsesvis komplette, kan genstandene i de resterende blot udgøre en del af det, der engang blev deponeret.
Her kan Mannerup komme ind i billedet som et pejlemær ke. Ikke alene
kunne den største del af skatten optages i præparat, men tilmed er det,
som det eneste af brudsølvsdepoterne, nedsat i et lerkar, der sammen med
den intensive afsøgning med detektor, udgravning og soldning af jor den
omkring fundstedet giver sikkerhed for, at vi må vær e meget tæt på den
oprindelige mængde af deponeret sølv. Med andre ord kan inventaret i
Mannerupfundet være udgangspunktet for en vurdering af inventaret i de
øvrige depoter.
Her bekræfter Mannerupskatten et påfaldende forhold, der er gjort opmærksom på, nemlig den ster eotype sammensætning af genstandstyper ,
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der præger disse fund, hvis der ses bort fra deponeringer af enkeltgenstande. En undtagelse er de utallige tynde, ofte spiralopr ullede tråde, som ses
i Mannerupfundet, men som stort set er fraværende i mange af de øvrige
fund. Det kan skyldes, at disse skr øbelige genstande ikke kan o verleve et
længere ophold i pløjelaget. Bor tset herfra er inventaret ganske ens: bar rer, stænger og tråde, hægte/maller, pragtsmykker af nordisk oprindelse og
importeret romersk bordservice.
Brudsølvsdepoterne tolkes almindeligvis enten som deponeringer af
værdier, for eksempel en håndværkers/sølvsmeds råmateriale, eller en velhavers formue, hvor de mange fragmenterede genstande kan være udtryk
for et betalingssystem efter vægt, og dermed en slags primitiv e mønter,
flere århundreder før, der blev slået mønter i D anmark – uden at de to
muligheder dog udelukker hinanden. Spørgsmålet er, om dette er de eneste og mest sandsynlige for klaringer. Såvel de små fund på nogle få gram
som de kilotunge fund fra Høstentorp og Mannerup består af samme typer. Der er ikke alene tale om typer i gængs ar kæologisk forstand såsom
smykker og bordservice, men der synes også at vær e tale om en bestemt
måde at ødelægge disse genstande på. S mykker og andre ornamenterede
oldsager er klippet i stykker og foldet, gerne så man ikke kan se ”billedsi den”, oprullede spiraler, bukkede stænger og barr er, der både er hele og i
brudstykker. Hertil kommer, at flere af fundene indeholder nogle få mønter samt i visse tilfælde også enkelte guldstykker.
Det kan nævnes, at der under den minutiøse gennemgang af indhol det fra ler karret fra M annerup blev fundet mer e end 100 gram ganske
fine sølvspåner og fragmenter , der må stamme fra sønder delingen af de
mange genstande. Det må være sket i forbindelse med selve deponeringen,
sikkert på et skind eller lignende, hv orefter hele indholdet er kommet i
lerkarret. Desuden synes nogle af genstandene at være sekundært ildpåvirket. Man kan rejse spørgsmålet om, hv orvidt barrer, stænger og tråde
repræsenterer ødelæggelse og omsmeltning af genstande i forbindelse med
deponeringerne. I så fald er en sådan rituel ødelæggelse af genstande ikke
uden paralleller; såvel i jernalderens våbenofferfund som i gravfund ses en
systematisk ødelæggelse af inventaret forud for deponering i jorden.

Fig. 16. Mannerupskattens fundsted på Generalkvartermesterstabens kort fra 1826. © Kort- og
Matrikelstyrelsen.
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Måske findes der ikke en enkelt forklaring på motiverne bag deponeringen af denne type fund. D e er i al væsentlighed et sy dskandinavisk/
dansk fænomen, og hvorfor denne hårdhændede behandling af de nordiske pragtsmykker og det romerske sølv fandt sted kan ligeledes hav e flere
forklaringer – set ud fra en nutidig museumssynsvinkel hav de man ikke
behøvet at gøre sig den ulejlighed. Fundene rejser således flere spørgsmål
end svar. Men Mannerupskatten er ikke alene det største fund fra perio den, det er også det mest komplette, der med sikkerhed har alle de depo nerede genstandstyper repræsenteret. Nærmere studier af dette fund vil
derfor måske kunne give svar på nogle af de mange spørgsmål.
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Af Hans Michelsen
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De Kulturhistoriske Bogsamlinger blev dannet for at vise, hvilken kul turhistorisk skat der findes i Roskilde i de tre store, men upåagtede biblioteker: Sjællands Stiftsbibliotek, Karen Brahes Bibliotek og R oskilde
Katedralskoles gamle Bogsamling. Bogsamlingerne har der es udspring i
renæssancen, men de spiller også en rolle i dag. Fra Karen Brahes Bibliotek er der ovenikøbet digital adgang til 54 værker i fuld tekst. De har også
deres berettigelse ved at kunne fremvise fysiske eksemplarer, og det er
noget helt specielt at stå med en 4-500 år gammel bog i hånden og oplev
e
bind, papir, bogtryk og illustrationer.
Ligesom fysiske fund er bogsamlingerne også en del af b yens kulturhistorie, fordi de er samlet af folk i R oskilde; de er blevet brugt af folk
i Roskilde; det er nu folk i R oskilde, der passer på dem, og det er folk i
Roskilde, der gerne vil gøre dem tilgængelige.
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Den bogelskende rektor J.H. Tauber (1743-1816) var den centrale person, der bandt Sjællands Stiftsbibliotek og Roskilde Katedralskoles gamle
Bogsamling sammen. Han fik gennem tiden opbygget sin egen meget
store bogsamling væsentligst bestående af teologi, pædagogik, græsk og
latinsk litteratur. Hertil kom en stor samling historisk litteratur for uden
mange tilgrænsende fagområder. Han er inter essant i denne sammen hæng, fordi han var rektor for Roskilde Domskole (Roskilde Katedralskole) fra 1787-1808. H an var en moderne under viser, hvis pædagogik
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Illustration modsatte side. Biblia.
Det er den gantske Hellige Scrifft,
udsæt paa Danske, 1550. Christian III’s danske Bibel. (K11, fol).

Fig. 1. Stiftsbibliotekets logo
kommer fra F. Lambert: In Amos,
Abdiam & Jonam. Argentorati,
1525. F. Lambert: Commentarius
in Micheam, Naum & Abacuc.
Argentorati, 1525. (K73, skab.
PSL Liste 4, 23).
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Fig. 2. Johan Henrik Tauber.
Roskilde Katedralskole.
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bl.a. gik ud på at lege lær dommen ind i elev ernes hoveder frem for at
piske den ind med spanskrøret.
Skolen var på det tidspunkt en forberedelse til universitetet og da mest
til det teologiske fakultet. Lærerne på skolen var også teologer.
I Roskilde boede han i r ektorboligen ved katedralskolen på Domkirkepladsen og sidenhen fra 1808 i Sukkerhuset til sin død i 1816.

JOHAN HENRIK TAUBERS DAGBØGER
Til glæde for eftertiden noterede J.H. Tauber stort og småt i sine dagbøger, der med 17 bind a ca. 1.000 sider er bevaret på Aalborg Katedralskole. Man kan læse om hans skoleliv og om familiens liv (børnefødselsdage og regninger hos købmand Borch), men i denne sammenhæng er
det meget vigtigt, at han i sine dagbøger skrev anmeldelser af de bøger,
han læste, og ofte var denne anmeldelse meget direkte. Han begyndte at
anmelde på bogbindets inderside, og så fortsatte han på de bageste sider,
og endelig – hvis der ikke var plads nok – skrev han anmeldelsen færdig
i sine dagbøger. Ud over, at anmeldelserne er en uvurderlig kilde til
bibliotekets indhold, er de en betydningsfuld kilde til Roskildes historie,
og de er ikke fuldt udnyttet.
I Roskilde var der vedrørende domkirken opstået idéen om at skaffe
lærere og præster bedre muligheder for at få fat i litteratur. Når de havde
forladt universitetet, var der ingen muligheder for at låne den litteratur ,
de havde brug for. De var i stedet henvist til at købe de værker, de havde
brug for, og på denne måde er de meget store bogsamlinger bl.a. hos
præster måske opstået.

SJÆLLANDS STIFTSBIBLIOTEK
Idéen til Sjællands Stiftsbibliotek må være opstået på dette tidspunkt i et
samarbejde mellem biskop Friedrich Münter (1761-1830) og domprovst Jens Michael Hertz (1766-1825).
Det var oppe i tiden at oprette biblioteker eller bogsamlinger til brug
for en bestemt, oftest lokal kreds af læsere – det er jo længe før folkebibliotekernes tid – og idéerne v ar mange. J.M. Hertz tegnede sig for en af
de mere spektakulære idéer: Et Bibliotek for Reisende,2 som han foreslog,
da han var præst i Korsør. Han syntes ikke om, at de, der v entede på at
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Fig. 3. J. M. Hertz’ Udkast til
plan for et Stiftsbibliothek, 1811.
Digitaliseret af Det kongelige
Bibliotek.

Fig. 4. J.M. Hertz. Ribe Domkirke. Foto Hans-Chr. Eisen.

komme over Storebælt, skulle fordrive tiden ørkesløst i Korsør med at gå
på værtshus. Derfor skulle de have et velassorteret bibliotek til fornuftigt
tidsfordriv. Planen blev aldrig ført ud i livet, men Hertz havde allerede her
formuleret et godt forslag til et bibliotek.
J.M. Hertz formulerede planen for S jællands Stiftsbibliotek3 i et lille
skrift fra 1811. Heri formuleres et formål og kriterier for anskaffelsen af
bøger.
Formålet er at anskaffe en ”Samling af gode Bøger, vel især i de til Theologiens Studium og geistlig E mbedsførelse henhørende Fag, men dog også til
andre Grene af Litteraturen og til Humaniora. Men blotte Moerskabsskrivter,
med mindre de fra Æstethikkens Side eller af andre Grunde skulle have fortrinligt Værd, kjøbes i Almindelighed ikke”.4
Materialevalgskriterierne fortsætter: ”Skulde Nogen Skjænke Moerskabsværker til Bibliotheket, da kunne de modtages, og med deres Brug forholdes, som med øvrige Bibliothekets Bøger. Det forstaaes af sig selv, at ingen Bog
optages i Samlingen, naar den er af slibrigt eller usædeligt Indhold. Derimod
bør Skrivter, hvori Religionen angribes, anskaffes i Samlingen. Til grundlag
for Samlingen kjøbes eet eller flere private Bibliotheker”.
I den sidste sætning klargør es, at man vil opb ygge bogsamlingen ved
køb af private biblioteker. Der er altså tale om en bevidst materialev algspolitik og ikke bare et opbevaringssted for ældre bogsamlinger og gaver.
Frederik VI gav 17. januar 1812 tilladelse til, at domkirken af sine
midler kunne ”afkøbe” J.H. Tauber hans store bogsamling for 5.000 rbd.5
Samtidig blev der afsat midler til at indrette Stiftsbiblioteket.
Da J.H. Tauber gik af som r ektor pga. sv agelighed i 1808, v ar han
parat til at afhænde en del af sin stor e bogsamling, hvoraf størstedelen
blev købt af Stiftsbiblioteket, og en stor del af resten tilfaldt Roskilde Katedralskole. Bogsamlingen kom til at udgør e grundstammen i Sjællands
Stiftsbibliotek.
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Lucie Elise Fich, datter af J.M. Hertz, beretter meget læseværdigt om
faderens arbejde med at organiser e Stiftsbiblioteket i sin erindringsbog
Domprovsten i Roskilde (1909). Hun beskriver, hvordan han stod op kl. 5
om morgenen og gik op i domkirkens riddersal. Her arbejdede han så et
par timer med at klassificere og katalogisere bøgerne.
”Det var vist i dette Aar eller maaske først 1809, …, at gamle P rofessor,
Rektor Tauber solgte sit for en privat Mand ualmindelig store Bibliothek til
Grundlag for det sjællandske Stiftsbibliothek, og hvilket min Fader tilbød at
ordne og registrere, saa vidt jeg ved aldeles gratis”.6
Hun skildrer også det indtryk, biblioteket gjorde på hende: ”Morsomt
var det ogsaa, naar vi besøgte ham dèr (i Riddersalen) og saa de i mine Øjne
uhyre Dobbelt-Reoler, som var nye og smukke og opstillede i Rækker som lange
Gader og saa efterhaanden se dem blive fyldte med Bøgerne, som laa i Stabler,
dels paa det lange Bord, dels paa Gulvet”.
Hertz er utvivlsomt manden, der har lav et den første katalog og der med den første opstilling af Stiftsbiblioteket.
Biblioteket blev opstillet i Roskilde Domkirke i Riddersalen, som blev
delt af et gitter (senere af Grundtvig kaldet et sprinkelværk). I den ene
halvdel blev biblioteket opstillet, og i den anden halv del gjorde et stort
bord det muligt, at landemodet kunne mødes to gange om året.
Biskop Münter lod fra omkring 1811 afholde videnskabelige forhandlinger for stiftets præster efter det egentlige landemode. H er kunne man
holde mindre forelæsninger eller, som i N.F.S. Grundtvigs tilfælde, oplæse digtcyklussen Roskilde-Riim.

Fig. 5. Lucie Elise Fich: Domprovsten i Roskilde: Brudstykke af
en Familiekrønike. Erindringer af
Lucie Elise Fich, født Hertz.

Fig. 6. Frederik VI’s underskrift
på tilladelsen til Sjællands Stiftsbibliotek. Foto Hans-Christian
Eisen.
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I dette digt omtaler han Riddersalen, der brugtes til landemoder. Her
stod også Stiftsbiblioteket.
”Her er Lyset, see! God Kveld!
Døde, levende! Hilsæl!
Sidder vel, I Sjællands Klerke;
Elskelige, kiæmpestærke!
Saa Man vel for nylig Magen:
Morten Luther, Bugenhagen
Tavsen, Sjællands Bisper alle
Fra Palladius til Balle;
Bøgerne bag Sprinkelværket,
Og paa Bryste Riddermærke”.7
Historien fortæller, at pr ovsterne havde svært ved at holde sig v ågne,
mens Grundtvig oplæste det lange digt. Biskoppen var gået ind i Stiftsbiblioteket, men ved at høre Grundtvigs malmfulde røst tale om bisperne, blev han så forskrækket, at han tabte en bog på gulvet!
Bøgerne stod i Riddersalen til 1858/59, da de flyttedes til det nybyggede Stiftsbibliotek, nu Konventhus, for 1961 at blive flyttet til det nye
Roskilde Centralbibliotek.

Fig. 7. Nik. Fred. Sev. Grundtvig:
Roskilde=Riim, 1814.
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Fig. 8. J. Kornerups tegning af
Riddersalen, 1848. ROMU.
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STIFTSBIBLIOTEKETS INDHOLD8
Bøger trykt før 1501 kaldes inkunabler, altså fra bogtrykkerkunstens
vugge. I Stiftsbiblioteket findes fire bøger trykt før 1501, og heriblandt
findes Stiftsbibliotekets ældste bog, nemlig Nürnbergbibelen fra 1475,
altså trykt kun ca. 25 år efter, at Gutenberg tog bogtryk med løse typer
i brug. Bogen er trykt i det meget store trykkeri, som Anton Koberger
havde etableret i slutningen af 1400-tallet.

Fig. 9. Bartholomæus Platina:
Vitae pontificium. Køln, 1479.
(K139, skab). Foto Hans-Chr.
Eisen.

Stiftsbiblioteket er et teologisk bibliotek med et stort indhold af bibler,
salmebøger og bibeltolkninger. Imidlertid findes der også meget kirkehistorie, almindelig historie, personalhistorie og mange tidsskrifter . Det er
næsten uoverkommeligt at givet et fyldestgørende billede af Stiftsbiblioteket, og i det følgende nævnes der da også kun få, men prægnante eksem pler på Stiftsbibliotekets indhold.
Den første Bibel på dansk udkom i 1550. Biblia. Det er den gantske Hellige
Scrifft, udsæt paa Danske. Den kaldes Christian III’s danske Bibel, (se side
132). Den blev trykt af bogtrykker Ludwig Dietz (d. 1559) fra R ostock,
som kongen indkaldte for at klare det store værk. Han klarede opgaven fra
1548-1550. Prisen var sat til 5 daler eller mere end prisen for en ko. I den
danske Bibel benyttede man de samme titelblade og illustrationer , som
kunstneren Erhardt Altdorfer (ca.1480-1561) havde tegnet til den plattyske udgave af Luthers Bibel, der udkom 1533 i L übeck. Titelbladet er
delt i to med Det gamle Testamente på venstresiden og Det ny Testamente
på højre. Det er afbildningen af Lov og Evangelium, som også kendes fra
Lucas Cranachs maleri fra omkring 1551.
Efter Christian III’s Bibel fulgte allerede 1589 Frederik II’s Bibel. Biblia. Det er, Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske,…efter Kong Friderichs
den II. Befaling. 1589. (K11, fol). Dette er den anden stor e Bibeludgave
fra 1500-tallet. Den er trykt af bogtrykker Mads Vingaard (død ca. 1600),
som var en af de bety deligste bogtrykkere i 1500-tallet. B ibelen er hans
hovedværk. Denne bibel i foliantstørrelse er prægtigere end sin forgænger.
Tidens bedste bogtr ykkere er repræsenteret og blandt disse Lor entz Benedict (død ca. 1604). I Stiftsbiblioteket findes Morten Pedersøn: Biscops
Absolons Oc Her Esbern Snaris Herrekomst oc Adelige Stamme. 1589. Bogen
er det ældste skrift med adelsgenealogisk indhold på dansk. Teksten illustreres af en række våbenskjolde fra den berømte skjoldefrise i Sorø Kirke.
I et tillæg gives en bisperække for Roskilde Stift, skrevet af Morten Pedersøn (1537-1595), som var den 50. abbed i Sorø. Senere blev han kaldet til
sognepræst i Roskilde Domkirke i 1572.

Fig. 10. Biblia Latina. Nürnberg,
1475. (K011, skab). Nürnbergbibelen er den ældste af Stiftsbibliotekets inkunabler. Her vises
en spalte med indledningen til
Johannes Evangeliet: I begyndelsen var ordet.
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Fig. 11. Morten Pedersøn:
Biscops Absolons Oc Her Esbern
Snaris Herrekomst oc Adelige
Stamme, 1589. (K471/99.4).
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Oplysningstiden afspejles i, at Stiftsbiblioteket også har en Flora Danica. Aftegninger paa de Planter, som voxe vildt i Danmark og Norge, til at
oplyse Verket Flora Danica. 1761-1888. Bind 1-51.
Bogen om den danske
flora var et oplysningsprojekt.
Værket skulle ” være
til Brug og N ytte for een
eller anden af G eistlige
og Verdslige, som elske
Plante=Læren”9 ligesom
det nævnes, at ”Urte=læren
blant Indbyggerne må ud bredes”.10 Stiftsbibliotekets
eksemplar er udsendt til
en mand af gejstlig stand
i Sjællands Stift med henblik på at udbrede den botaniske viden i landet. Der
var frieksemplarer til bi skopperne, og et anseeligt
antal blev for delt blandt
gejstligheden.

Fig. 12. Blegblå anemone (Anemone appenina) tavle
Flora Danica Hæfte 48, Tab.
2834.
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En af tidens største
danske teologer, Niels Hemmingsen (1513-1600) blev landsforvist til
Roskilde på grund af en nadverstrid. I Stiftsbiblioteket haves bl.a. hans
Kong Davids Råd. Den indeholder: Predicken, om christne Mskis Aandelige Strid oc Seieruinding, pred. vdi Otto Ruds begraffuelse. Kbhaffn. 1571.
En Predicken, som vaar vdi Ridder Maagens Gyldenstiernis Begraffuelse.
Kbhaffn. 1570.

Fig. 13. Aftegninger paa de Planter, som voxe vildt i Danmark og
Norge, til at oplyse Verket Flora
Danica. 1766-1861. Bind 1-15.
(K551, fol, Skab).
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Fig. 14. Niels Hemmingsen:
Konning Dauids Raad, effter
hvilcke huer bør at holde sig. Predicken ved Byrge Trollis Ridders
Begraffuelse, 1571. (K271, skab).

REFORMATIONSBIBLIOTEKET
Peder Sørensens bibliotek er en særsamling i Sjællands Stiftsbibliotek.
Præsten i Nykøbing F., Peder Sørensen, der døde 1588, testamenterede
sin store bogsamling på et par hundrede bind til kirken i Nykøbing.
Det var et reformationsbibliotek med mange værker af Martin Luther
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og de personer, der spillede en rolle i reformationen 1517 og fremefter.
Bøgerne blev senere solgt til Stiftsbiblioteket.
Bøgerne kendes fra hans testamente. P
eder Sørensen var flink
til at noter e i sine bøger , hvem han hav de fået dem af , eller hv or han
havde købt dem. P å den måde v ed vi, at han har købt bøger på mar kedet i Roskilde. Ud over det teologiske indhold giver bøgerne viden om ham selv; vi får en præcis oplysning om hans dødsdag.
Martin Luther er rigt repræsenteret i Peder Sørensens bibliotek bl.a. med
sine prædikener. Tobindsudgaven af Luthers værker (1545-1546) er blandt
klenodierne sammen med Erasmus’ udgave af Det Ny Testamente, 1522.
Bøgerne er for størstedelens vedkommende indbundet i lyst kalveskind, og
bogbinderen/bogbinderne har forsynet bindenes omslag med allegoriske
fremstillinger. De fleste bind er sandsynligvis nordtyske. Peder Sørensensamlingen er det største præstebibliotek fra tiden lige efter reformationen,
der er samlet bevaret.
I Stiftsbiblioteket findes ligeledes en større samling af prædikener holdt
af Martin Luther. Mange af disse blev trykt og udsendt straks efter afholdelsen. De fleste af dem er trykt af bogtrykkerne i Wittenberg, og de har
næsten alle en forside med benyttelse af forskellige ornamenter og træsnit.
Man kan ikke se, hv orfra Stiftsbiblioteket har disse prædikener, men fra
anden reformationslitteratur ses, at de kor t efter udgivelsen (oftest inden
for et år) i Wittenberg befandt sig i Roskilde.
I Stiftsbiblioteket er det ikke kun bøgernes indhold, der interesserer.
Der findes også mange eksempler på specielle bogbind. Ofte blev bøgerne
indbundet af køberen, og det blev som i P eder Sørensens tilfælde muligt
at få præget initialer – PSL – på bogbindet. D a mange af 1500-tallets
bøger er købt i Tyskland, findes der typiske og karakteristiske bogbind
fra det nordtyske område.11 På bindene blev der også præget tegninger og
ornamenter. Fx ses der på Victorinus Strigelius: (In) Erotomata dialecticae
Melanchtons et præget billede af Luther.
Anskaffelserne til S jællands Stiftsbibliotek ophørte næsten helt efter
Anden Verdenskrig. Med folkebibliotekernes og de videnskabelige bib liotekers fremgang gennem 1900-tallet mistede Stiftsbiblioteket sin be -

Fig. 15. H. Bullinger: In omnes
apostolicas epistolas commentarii.
Tiguri, 1544. (K84, fol. PSL
8,28).
Peder Sørensen har købt den i
1550. I 1588 noterer hans efterfølger, at hr. Peder døde den 16.
marts 1588.
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Fig. 17. Novum Testamentum ex
Graecorum codicum fide 3. Ed.
Erasmi Roterodami, 1522. (K20.
PSL 2, 10).
Erasmus udgav Det Ny Testamente
i 1516 i en udgave med parallel
græsk og latinsk tekst. 1522-udgaven er den første med kun latinsk
tekst. Titelindfatningen er træsnit
af Jörg Breu den Ældre. Bogen
stammer fra Peder Sørensen, der
på titelbladet har skrevet, at han
har fået den af pastor Jacob i Vester
Ulslev, Lolland.

J
Fig. 16. Martin Luther: Omnium
Operum. Wittenberg, 15451546. (K117, fol. PSL 1, 9-10).
Peder Sørensen købte denne af
Jens Mikkelsen Vejle, for 2 daler
i 1584.
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tydning som præstestandens bibliotek, da det efterhånden blev væsentligt
nemmere at få adgang til litteraturen andre steder.

ROSKILDE KATEDRALSKOLES GAMLE BOGSAMLING12

Fig. 18. Victorinus Strigelius:
Hypomnemata in erotemata Dialecticæ Ph. Melanchthonis.1566.
(K327. PSL 6, 11).
På bindet et præget et billede af
Martin Luther. Gnideaftryk af
bind ved Karsten Christensen.

For foden af Roskilde Domkirkes nordre tårn stod Roskilde Katedralskole, der kan føre sin historie langt tilbage i tiden i tæt samklang med
Roskilde Domkirke.
Ved stiftelsen i 1253 af Duebrødre Kloster bestemte ærkebiskop Jacob
Erlandsen, at 12 disciple skulle have fri bopæl og underholdning i samme hospital, hvor der skulle være en bogsamling til deres dygtiggørelse.
Denne bogsamling måtte ”aldrig … frakomme Huset eller udlaanes uden
for samme”. Der har altså været et bibliotek med tilknytning til skolen og
disciplene, men desværre kendes bogsamlingen, der må have bestået af
håndskrevne bøger, ikke.
Adelsmanden Erik Krabbe (1512-1564) testamenterede 1564 sin efter
tidens forhold store bogsamling til Roskilde Skoles Bibliotek. Der må altså
have været et sådant, men indhold kendes ikke, ligesom man ikke kan
vide, om bogsamlingen nåede frem!
Endnu i det 17. århundrede er det sparsomt, hvad der kendes til sko lens bibliotek, men det vides, at Ambr osius Calepinus: Dictionarium undecim lingvarum13 er anskaffet 1605 til biblioteket. I dag ses den dog ikke
i skolens bibliotek, men den findes i Stiftsbiblioteket.
Interessant er det også, at skolen har haft bogstole med lænkede bøger,
idet man i 1607 har betalt ”Snedkeren for tho Bogstole og lænker til 3 stor e
Bøger 7 Rdl. 14 S killing”. Det havde været flot at kunne fremvise dette i
dag.
Andreas Charles Teilmann (1723-1790), der hav de gået i R oskilde
Skole, donerede i 1764 skolen 200 rdl. med det ønske, at der skulle købes
bøger til skolens nytte, ”hvilket og skeede”, som S.N.J. Bloch skriver.14 Med
denne gave regnes den nuværende bogsamling som gr undlagt. Pengene
blev brugt meget økonomisk, idet man, da det ofte var for dyrt at anskaffe
bøgerne fra bogladen, købte på de forskellige auktioner. Bl.a. anskaffedes
Saxo Grammaticus,15 Stephanius,16 Holbergs Danmarks Historie (17321735)17 osv.
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Herefter modtog skolen årligt et beløb til indkøb af bøger til ” Brug
for Lærerne og Disciple i Tiden og for andre som havde lyst til at læse en eller
anden Bog”.
I rektor Taubers tid (1787-1808) indkøbtes 750 titler (i alt 1050 bind)
især inden for klassisk filologi og pædagogik. Skolen anskaffede også bø-

Fig. 19. Roskilde Katedralskole
Det gamle Bibliotek.
Foto Kr. Hude, 1922.
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.
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Fig. 20. Virgilii Maronis,
P.: Opera cum Servii Mauri
Honorati Grammatici, Aelii Donati, Christopheri Landini atque
Domitii Calderini Commentariis. Nürnberg, Anton Koberger,
1492. (E1/1857/131/32. Fol).
Bemærk det flot illuminerede T.

Fig. 21. Katedralskolens ekslibris.
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ger til biblioteket f .eks. ved at ”afkjøbe Professor Gamborg 64 Bind gode
Bøger” i 1812 og senere yderligere 73 bind mest filosofiske skrifter.
I årenes løb er der også solgt ud af samlingen af de for biblioteket unyttige bøger. Bl.a. har man mageskiftet et antal titler med det beslægtede
Sjællands Stiftsbibliotek, hvis bogbestand på 18.000-19.000 bind lærerne
også kunne benytte.
Ud over skolens bogsamling fandtes også et særskilt discipelbibliotek,
som blev oprettet i 1822. Senere blev der trykt et katalog, som nye elever
så kunne bruge til inspiration for læsning18.
Skolens rektor S.N.J. Bloch (1772-1862, rektor 1815-1851) var meget
optaget af biblioteket, som han forestod flytningen af til den nye bygning
i 1842. Bloch fortæller, at hans gode v en Rasmus Nyerup (1759-1829)
spurgte ham om, hvorfor katedralskolens bibliotek og Sjællands Stiftsbibliotek, der jo hav de mange lighedspunkter, ikke kunne sammenlægges.
Der svares med en argumentation, der ikke er ukendt i nutiden, når talen
falder på at sammenlægge skolebiblioteker og folkebiblioteker. Bloch forklarer:
”Men af flere Grunde, saasom især fordi alt Fælledskab i Eiendomme, som
hver har sin forskjellige H ensigt, Indtægtskilder og B estyrelse, ville medfør e
store Vanskeligheder, og fordi Biblioteket, som da ei ville kunne faa Plads paa
Skolen, ikke ville til alle Tider kunne være saa et tilgængeligt for Skolens Lærere, som nu, er det vist langt bedre, at det er forbleven som det er nu, især da
de Hrr. Bibliothekarers Beredvillighed Intet levner os at ønske”.19

Domitii Calderini Commentariis. – N ürnberg, Anton Koberger, 1492.

SKOLEBIBLIOTEKETS INDHOLD20

Boghistorikeren Laurits N ielsen (1881-1947) besøgte katedralskolen
1924 eller 1925 for ved selvsyn at danne sig et billede af bogbestanden. 24
Dette kom efter v edtagelsen af biblioteksloven 1920, hv orefter centralbiblioteket måtte udtage r elevante værker fra katedralskolerne. Lauritz
Nielsens konklusion, som dog ikke udelukkende går på R oskilde Katedralskole, er, at nogle samlinger skulle bevares som skolebiblioteker, men
at de fleste skulle overføres til centralbibliotekerne i en form for historisk
samling. Et sted mellem 600 og 700 bind overførtes da også som depot til
Roskilde Centralbibliotek.

Biblioteket er et skolebibliotek for katedralskolen, der havde til formål
at forberede disciplene til universitetet. Bogsamlingen21 er opbygget og
har fungeret, mens det var teologer, der stod for undervisningen, hvis
formål det var at promovere kandidater til Københavns Universitet. Der
foregik en bred undervisning inden for teologi, sprog, klassisk litteratur
og historie.
Roskilde Katedralskoles ældste bog er en udgav
e af Vergil trykt
i Nürnberg 1492.22 P. Virgilius Maronis: Opera cum S ervii Mauri Honorati Grammatici, Aelii Donati, Christopheri Landini atque

r;

I den gamle bogsamling findes også Birgitte Thotts oversættelse af Seneca:
Skrifter, paa voris Danske Maal oversat af B. T. (Birgitte Thott). Sorøe, 1658.
(Fol. E2/1857/158/88.2).
Et enkelt indblik i, hvilke bøger der benyttedes i undervisning, får man
ved at læse filosoffen og digteren Henrik Steffens (1773-1845) erindringer. Han gik i Roskilde Skole, og enkelte af de bøger, han nævner, findes
stadig i skolens bibliotek.
Henrik Steffens23beskriver ikke sin skolegang med mange, positive ord.
Undervisningen var gammeldags og præget af udenadslær e af f.eks. Luthers lille Katekismus, og som gr undlag for under visningen i græsk be nyttedes Det Nye Testamente. ”Værre var det, da jeg rykkede op i en højere
Klasse. Her maatte jeg ombytte den elskede Justinus med Cicero: De Officiis
og Ovids Epistolæ ex ponto. Begge vare mig i højeste Grad modbydelige”. I dag
kan f.eks. Ovid stadig findes i den gamle bogsamling. Det kan være denne
udgave, han har brugt: M. Tullius Cicero: De Officiis libri III. Cum delectu
commentariorum in Juventutis gratiam. Lipsiae. 1790. Skolens bibliotek
har flere udgaver af Cicero.
Af J.H. Tauber selv er der bevaret nogle af de taler, han holdt. Her gengives talen ved indsættelsen af hørerne den 4. august 1788: "En Skolelærers
Myndighed og offentlig Anseelse, hans Gyldighed og udvortes Værd i Disciplenes Øjne, grundet i hans eiendommelige indvortes Værd!”
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Fig. 22. M. Tullius Cicero: De
Officiis libri III. Cum delectu
commentariorum in Juventutis
gratiam. 1790. (E2/1857/142.
88.2). Marcus Tullius Ciceros
essays om den bedste levevis og
opførsel.
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Fig. 23. Johan Henrik Tauber:
En Skolelærers Myndighed og offentlig Anseelse, hans Gyldighed
og udvortes Værd i Disciplenes
Øine, grundet i hans eiendommelige indvortes Værd forestillet
i en Tale ved Hørernes Indsættelse i Roeskilde latinske Skole
d. 4 Udg. 1778. Odense, 1789.
(N1/1858/327. 37.96).
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Roskilde Katedralskoles gamle Bogsamling er et eksempel på et skolebibliotek ved en katedralskole, og den viser således, hv ad man på et givet
tidspunkt anså for vigtigt at have i den skole, der dannede byens unge. På
Roskilde Katedralskole er der i dag forståelse for den stor e, kulturhistoriske værdi i den gamle bogsamling, om end den ikke umiddelbar t kan
bruges i den daglige undervisning.

Fig. 24. Maleri af Karen Brahe,
ca. 1736. Roskilde Kloster.
Foto Søren Lyder Jacobsen.

KAREN BRAHES BIBLIOTEK25
Adelsdamen Karen Brahe (1657-1736) var en dygtig godsadministrator
og en person med omsorg for sine medmennesker, men det er som bogsamler, hun huskes, fordi hendes efterladte bibliotek er en perle.
Allerede som barn var hun optaget af læsning og bøger, og hendes mors
faster, Anne Gøye (1609-1681), forstod dette og testamenterede sin
bogsamling til hende. Anne Gøyes bogsamling anses stadig for den mest
værdifulde del af dette i øvrigt fantastiske bibliotek. Arven fra Anne
Gøye satte gang i lysten til at købe bøger, og Karen Brahe opbyggede et
bibliotek på omkring 3.500 bind samt en håndskriftsamling på 1.150
numre, hvor 400 er hele bind. Særligt nævneværdig er en samling på ca.
400 ligprædikener26. Det er hermed det største, privatejede bibliotek i
Danmark fra 1700-tallet. Hun levede på forskellige herregårde i Danmark, og da hun boede på Østrupgård, arvede hun Braheslægtens gamle
gård i Odense, bygget af biskop Jens Andersen Beldenak.
Karen Brahe oprettede 1716 et adeligt jomfr ukloster, en stiftelse med
plads til otte konv entualinder. Bl.a. af hensyn til dem indr ettede hun sit
bibliotek. Biblioteket bestod af hendes danske og tyske bøger for uden et
mindre antal på latin, et sprog, hun også beherskede. Bestemmelserne om
biblioteket stadfæstedes i fundatsen for O dense Adelige Jomfrukloster 8.
november 1716.27
Den danske del af biblioteket har været Karen Brahes hjertebarn, hvilket også ses af, at de 8 Rdlr., som i Klosterfundatsen er udsat til Bibliotekets Vedligeholdelse, udelukkende skal komme det danske Bibliotek til
gode.28
I 1974 fusionerede Odense Adelige Jomfrukloster og Roskilde Adelige
Jomfrukloster til Den Skeel-Iuel-Braheske Stiftelse, Roskilde Kloster, og

der oprettedes en ny fundats, og direktionen for Roskilde Kloster besluttede at føre bogsamlingen, malerisamlingen og Karen Brahes stol til Roskilde Kloster. Bogsamlingen flyttedes samtidig fra Landsarkivet for Fyn
til Roskilde.
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Flytningen udløste nogle lokale (fynske) kommentar er ang. tilgæn gelighed og opbevaring m.v., men bøgerne er anbragt efter dir ektionens
ønske med stor bistand fra Det kongelige Biblioteks sikkerhedsafdeling.

BIBLIOTEKETS OPBEVARINGSFORHOLD
Karen Brahe indrettede et rum med bogskabe i Odense Adelige Jomfrukloster. Det kendes fra et maleri (nu i Roskilde Kloster). Forskellige
besøgende har i tidens løb besøgt biblioteket, og beretningerne herfra
er ikke just opmuntrende. Opbevaringsforholdene har i perioder været
elendige, hvad der i 1907 førte til en deponering i Landsarkivet for Fyn,
hvor bogsamlingen befandt sig til 2010, da den flyttedes til Roskilde.
Forskellige bibliotekarer har haft ansv aret for biblioteket, og Victor
Madsen beskriver dem ikke ukritisk. E n ordentlig registrering af samlingen fandt dog ikke sted, før Chr. H. Kalkar29 (1802-1886) i 1835 fik
opsyn med samlingen. Chr . H. Kalkar har i sin lille bog 30 om Odenses
bibliotekshistorie levende skildret, hvordan forholdene var, da han kom
til i 1827. Han udarbejdede et katalog over biblioteket, og tyve år senere
gennemgik adjunkt H. Chr. Vogelsang (død 1881) håndskrifterne, og han
udgav en trykt fortegnelse.31 Begge kataloger er imidlertid mangelfulde.
Chr. H. Kalkar forefandt en del bøger ”uden hoved og hale”, som han derfor ikke var i stand til at identificere, og ofte har han kun nedskr evet det
første værk i et samlingsbind. H. Chr . Vogelsang har — uvist af hvilken
grund — udeladt en del af håndskrifterne og har i det hele taget givet
ganske misvisende eller intetsigende oplysninger. Endelig har en lærer i
Odense i slutningen af 1800-tallet or dnet biblioteket på ny. Han er gået
til sit arbejde med stor kærlighed og interesse, men har ikke haft fjerneste
forstand på det, han havde at gøre med. Biblioteket har derfor lidt betydelig skade ved hans behandling. Ikke blot har han med rødt blæk skrevet
nye numre på titelbladene, ofte midt i et kobberstik eller træsnit, men har
også sat et gummistempel på. H an har sendt bøgerne til r eparation og
ombinding hos en bogbinder, der har brugt sin kniv så flittigt, at en del
af teksten undertiden er gået tabt, og bladene, der har lidt af fugtighed,
er overklæbede med gult pergamentpapir, uden at de først er behandlede
på rette måde.32

Fig. 25. Maleri af Anne Gøye
Roskilde Kloster. Foto Søren
Lyder Jacobsen.
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Victor Madsen konkluderer i 1919: ” Al denne Vanrøgt og Mangel paa
Kontrol med Udlaanet har bevirket, at en Del Bøger er gaaet tabt, og flere af
dem eksisterer nu ikke mere. Biblioteket, der stadig tilhører Frøkenklostret, er
imidlertid nu deponeret i Landsarkivet i Odense, hvor det har faaet en sikker
Bolig og værnes med den Omhu og Kærlighed, det har Krav paa”.33 Fortsættelsen er så, at det samme gør sig gældende fra 2010, hv or biblioteket
stadig værnes med den omhu og kærlighed, det har krav på.

KAREN BRAHES BIBLIOTEK INDHOLD34
I Karen Brahes Bibliotek er over halvdelen af bøgerne teologiske, og
derefter fylder historie og personalhistorie godt op. De fremherskende
sprog er dansk og tysk, men der findes også værker på latin og græsk. De
danske bøger fra 1500-tallet, som ikke findes i Det Kongelige Bibliotek,
udgør derved et supplement til den samlede nationalbibliografi.
Det er den danske del, der giver biblioteket sin store, selvstændige betydning, siger boghistorikeren Laur. Nielsen. I bogen om Danske Privatbiblioteker opregner han de mange, gode eksempler, og kun få skal nævnes
her. Læserne henvises til Laur. Nielsens bog for en uddybende forklaring.
Der skal dog gøres opmærksom på, at man i digitaliseret form kan se og
blade i de 54, der er digitaliseret via Det kongelige Bibliotek som f.eks. det
såkaldte harmonikabind.

Fig. 26. Bogen uden ryg også kaldet
Harmonikabindet. (A.4-71).
Foto ProQuest.

Harmonikabindet35 eller bogen uden r yg er interessant, fordi det er finurligt indbundet, så det kan åbnes på flere forskellige måder. Det er et
samlingsbind, der rummer fem titler fra det 16. århundr ede, hvoraf tre
er unika. I ndholdet er: Niels Hemmingsens Ligprædiken over Otte Rud
(1571), Martin Luthers Lille Katekismus (1575), Niels Palladius’ Om dommedagen (1570), Peder Palladius’ En Evangelisk Rimstok (1572) og Morgens und Abendsgebet (1573).
I biblioteket findes også Thomas Kingos Ny Kirke-Psalmebog36 (1689).
Bogen led en krank skæbne, idet Christian V trak sin autorisation til
Kingo tilbage.37 Kingo dedikerede den til Karen Brahe med følgende ord:
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”Dend Høyædle og Velbaarne Jomfru,
Jomfru Karen Brahe
Er denne ringe Psalmebog
foræret, af
Hendes Velbaarenheds
ærbødigste Tienere,
Th. Kingo.”
Men der findes også en kogebog En artig oc meget nyttelig
Kogebog38 af Anna Wecker (1648).
54 af værkerne i Karen Brahes Bibliotek er unika, dvs. at
de ikke findes i nogen anden dansk, offentlig samling. Det
kongelige Bibliotek er naturligvis meget inter esseret i disse
værker, som ville fuldende bibliotekets samling af dansk
1500-tals litteratur. Direktionen for den private stiftelse ønskede ikke at afhænde disse værker, men stillede dem velvilligt til rådighed til digitalisering for Det kongelige Bibliotek
i Proquest-projektet. Efter en forhandling med Det kongelige Biblioteks direktør, Erland Kolding Nielsen, lykkedes
det at komme til enighed om vilkår ene for benyttelse af de
54 bind til digitalisering. D enne er afsluttet, og vær kerne
findes i digital form på nettet.
Karen Brahes Bibliotek benyttes til stadighed af både
danske og udenlandske forskere. Et enkelt eksempel på denne benyttelse
er Marie Møller Christensens ph.d.-studium (2015-) om adelige kvinders
fromhedsliv baseret på et antal håndskrevne bønnebøger fra Karen Brahes
Bibliotek.
Biblioteket blev i 2012 nomineret til UNESCOs Memory of the World
Register, men uheldigvis blev det ikke v ed den lejlighed optaget på listen,
selvom det ville være fuldt berettiget.

Fig. 27. Thomas Kingo: En Ny
Kirke=Psalmebog. 1689. (A.8-24).
Se Karen Brahes navnetræk.
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DE KULTURHISTORISKE BOGSAMLINGER
I et samarbejde mellem Roskilde Katedralskole (Den gamle Bogsamling),
Sjællands Stiftsbibliotek og Roskilde Bibliotek blev projektet Tilgængeliggørelse og formidling af de gamle Bogsamlinger i Roskilde stiftet.
Efter oprettelsen af R oskilde Biblioteks digitale katalog R osa kunne
man se muligheden for at få en oversigt over de to biblioteker gjort tilgængelig i biblioteksbasen. Roskilde Amts Undervisnings- og Kulturudvalg39
støttede Roskilde Katedralskoles ansøgning om tilskud til inddatering af
skolens bogsamling, således at den kunne indgå i Roskilde Biblioteks base,
ROSA, som en selvstændig base. Roskilde Domsogns Menighedsråd støttede tilsvarende projektet, og fællesbasen blev udarbejdet med udgangs punkt i de tr ykte kataloger over de to biblioteker. Projektet blev præsenteret 25/11 1999.40
Samarbejdet førte videre, idet det blev aktuelt at r evurdere projektet,
da Karen Brahes Bibliotek flyttede til Roskilde i 2010. H erefter hedder
projektet De Kulturhistoriske Bogsamlinger.

VISIONEN FOR DE KULTURHISTORISKE BOGSAMLINGER
Med en glaspyramide over en nedgravet bygning mellem Roskilde
Kloster og Roskilde Bibliotek skulle der skabes et rum, hvor nogle af de
gamle værdifulde og smukke bøger kunne udstilles fysisk og præsenteres
digitalt på tilskuernes forskellige elektroniske apparater, i den elektroniske sky, på væggen eller på loftet. Hermed kunne man se bogen i dens
fysiske form, men samtidig vha. de digitale medier få så mange, ekstra
oplysninger, man havde brug for. Det var arkitekt Jan Søndergaard, der
pegede på fortællingen som det bærende element i formidlingscentret, og
han udarbejdede en spændende skitse.
Hovedmøblet i r ummet var en r eol bag skråtstillet glas, så r eflekser
kunne undgås. Ved pegning eller ber øring af de enkelte bogr ygge ville
denne springe frem digitalt på en app , på gulvet eller på loftet, hv orefter
man kunne studere den.
Inspirationen med reolen kan føres tilbage til den tyske kunstner An selm Kiefers store installation Zweistromland,41 der er en meget stor bog reol med isatte blybøger. Anselm Kiefer blev kontaktet og var interesseret

i at udføre et arbejde til D e Kulturhistoriske Bogsamlinger, men økonomien var ikke til det.

AFSLUTNING
Bogsamlingerne blev født i renæssancen med den trykte, masseproducerede, fysiske bog. Medieeksplosionen begyndte med Gutenbergs opfindelse af trykning med løse typer, og udviklingen er fortsat. De bøger, der
fandtes i fysisk form, vil nu kunne genfindes i digital form.
Samarbejdet i De Kulturhistoriske Bogsamlinger går kort sagt ud på
at viderebringe den kulturhistoriske arv og viden, der ligger i de tre
biblioteker. Vi vil vise, hvordan et stifts- og et skolebibliotek så ud i
Roskilde. Ved inddragelse af det private Karen Brahes Bibliotek kunne vi
så yderligere præsentere et exceptionelt adelsbibliotek med tilknytning til
Roskilde Kloster.
Der er både æstetik, boghåndværk, information og oplysning at hente i
De Kulturhistoriske Bogsamlinger, og denne viden skal stilles til rådighed
bl.a. for byens borgere, studerende, kulturturister og forskere.
De Kulturhistoriske Bogsamlinger gør det muligt at skabe et center for
oplevelsen af bogen, dens indhold, kulturhistorie og kunst.
De skal vise en upåagtet side af Roskildes kulturhistorie, som har en lang
tradition bag sig og interessant fremtid foran sig.
Vi skal bevare bogsamlingerne af hensyn til fremtiden.

HVEM ER VI?
Arbejdsgruppen omkring De Kulturhistoriske Bogsamlinger består af:
Domprovst Jens Arendt, Sjællands Stiftsbibliotek.
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, Karen Brahes Bibliotek.
Rektor Claus Niller, Roskilde Katedralskoles gamle Bogsamling.
Biblioteks- og borgerservicechef Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek.
Direktør Frank Birkebæk, ROMU.
Bibliotekschef Claus Vesterager, Roskilde Universitetsbibliotek.
Stiftsbibliotekar Hans Michelsen, De Kulturhistoriske Bogsamlinger.

I
Fig. 28. Arkitekt Jan Søndergaards
hovedskitse til formidlingscenter
for De Kulturhistoriske Bogsamlinger.
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BEBYGGELSESSPOR FRA
FØRROMERSK OG ROMERSK
JERNALDER VED SPRAGLEHØJ IDRÆTSANLÆG
Kulturhistorisk rapport til Roskilde Kommune
Udarbejdet af Anne Sofie Jørgensen © ROMU

INDLEDNING
Forud for Roskilde Kommunes planer for yderligere udvidelse af boldbanerne ved Spraglehøjvej øst for Jyllinge foretog Roskilde Museum i april
2014 en arkæologisk prøvegravning af et ca. 4 hektar stort markareal (svarende til arealet af ca. 4 store fodboldbaner). Undersøgelsen afdækkede
mulige bebyggelsesspor fra to huse, og med ønsket om at undersøge alder,
omfang og karakter af disse formodede fortidsminder indstillede Roskilde
Museum til Kulturstyrelsen, at der blev for etaget en arkæologisk nødudgravning af to udvalgte områder, før arealet kunne frigives. Udgravningen
fandt sted i slut maj til midt juni 2014.

Foto modsatte side. Hus I, hvor
tagbærende stolper er markeret
med stokke. Foto Anne Sofie
Jørgensen, ROMU.
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LANDSKABET
Området ved Jyllinge ligger på et jævnt let bølget bakkeplateau, som mod
vest afgrænses af Roskilde Fjord og mod øst af et mer e kuperet landskab
præget af vand- og mosehuller. Mod nord og syd markeres et naturligt skel
af henholdsvis af Værebro og Hove ådale.
Felterne, som skulle udgraves lige øst for Jyllinge, lå placeret på et svagt
bølget morænelandskab beliggende mellem 24.50 og 25.50 m over havets
nuværende overflade (se fig. 1). I forhistorisk tid har man, som i dag, mod
syd kunnet finde gravhøjen Spraglehøj, der ligger ca. 300 m fra udgrav ningsfeltet. På den modsatte side af den nuværende hovedvej A6 mod øst
har op til flere gravhøje været synlige i landskabet, disse er dog i dag enten
bortgravet eller overpløjet.

Fig. 1. ROM 3228 Spraglehøjvej
markeret med en rød stjerne på
4 cm-kort ©Kort- og Matrikelstyrelsen
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BEBYGGELSEN

I forbindelse med klargøringen af felterne til udgravning blev der fjernet
mellem 30 og 50 cm muldjord med gravemaskine på et samlet areal på ca.
1770 m2, indtil undergrunden stod klart frem. På størstedelen af de åbnede felter bestod undergrunden hovedsaligt af lys gulbrunt og rødbrunt
ler og enkelte steder af gulbrunt sand. Huller gravet i forhistorisk tid kan
i kontrast til den lyse undergr und ses i overfladen som mørke plamager.
Der blev i alt fundet 79 nedgravninger, og 69 af disse var stolpehuller gravet i forbindelse med konstruktionen af huse. Af andre anlæg kan nævnes
en såkaldt grebning, som er fundet i, hv ad der antageligt er staldenden i
det ene af husene.

På hvert af de to felter blev der fundet en huskonstruktion, der er navngivet henholdsvis hus I (fra felt 2) og hus II (fra felt 1). Husene - også kaldet
langhuse - er dateret til hver sin periode og har dermed ikke eksister et på
samme tid.

Fig. 3. Felt 2 med markering af
hus I (sort/grå), gruber (blå) og
kogestensgruber (rød). Tegning
ROMU.
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HUS I
Fig. 4. Hus I. Stolper tilhørende
huset er udfyldt med sort og
indgang er markeret med en pil.
Tegning ROMU.

På det sydligste felt blev der fundet et stolpeb ygget langhus, som fra gavl
til gavl har haft en længde på ca. 20,1 m, og som på det bredeste sted, ved
dørstolperne (markeret med en pil på fig. 4) centralt i huset, har målt ca.
6,2 m. Normalt kan der på sådanne langhuse være spor efter flere udskiftninger af de træstolper, der har båret husets tag. Dette kan gøre det svært at
afgøre, hvilke af stolperne der har tilhørt de forskellige faser i husets anvendelsestid. I dette hus er det kun de to yderste stolper i gavlen mod øst, hvor
der kan observeres en udskiftning af stolperne. Og fordi dette hus kun
har haft en enkelt fase, er det særligt oplagt at lav e kulstof 14-dateringer
af. Dermed kan man i fremtiden bedre datere andre huse af samme type.
I dette hus blev der i to af hullerne fundet lidt forkullet korn, som
kunne kulstof 14-dateres. Det var ikke muligt at er kende vægstolper til
huset, og en mulig forklaring skal muligvis findes i måden, væggen er
blevet bygget på. Hvis væggen har hvilet på en fodrem, altså en bjælke, der
har været placeret mere eller mindre på jordoverfladen, så ville sporene fra
væggen med stor sandsynlighed enten være blevet ødelagt af pløjning eller
være blevet gravet væk i forbindelse med afrømningen.

Hus I på felt 2 ligger for sig selv i en enkelt fase, og kulstof 14-dateringerne af det forkullede korn fundet i nedgravningerne til to af stolpehullerne samt dateringer lav et på forkullet korn og trækul fundet i to af
de omkringliggende nedgravninger tæt på huset peger alle i r etning af, at
huset har været i brug i romersk jernalder i perioden mellem år 5-240 e.v.t.

HUS II
Hus II er et langhus med fire tagbærende stolper og har haft en længde på
kun 12 m fra gavl til gavl . F lere af de stolper, som har været brugt til at
holde væggen på plads, har kunnet er kendes, og huset formodes at hav e
været ca. 5 m på det bredeste sted. På denne del af feltet var muldlaget
tyndt og dette kan blandt andet hav e været medvirkende til, at det ikke
nødvendigvis er alle stolpespor, der er blevet bevaret.
I den østlige ende af huset blev der på tr ods af den ringe muldtykkelse
fundet en masse sten i en størr e nedgravning. Fyldet i nedgravningen var
mørkere end de omkringliggende lyse gulbrune ler- og sandlag. Ved første
øjekast lignede det en bunke tilfældigt placerede sten, men efter nærmere

Fig. 5. Hus II. Tagbærende stolper
udfyldt med sort. Vægstolper
udfyldt med grå og det formodede
nedsivningsanlæg er markeret med
rød. Tegning ROMU.
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undersøgelse viste det sig at være resterne af en såkaldt grebning. En grebning kan findes i stalde og består af en stenlægning med en rende, der
bruges til at opsamle de opstaldede dyrs møg. Stenene i denne grebning er
formenlig blevet rykket lidt ud af deres oprindelige placering, hvilket kan
skyldes den førnævnte tynde muldtykkelse kombiner et med den langv arige dyrkning af jorden.
I den sydøstlige del af grebningen var der en rektangulær nedgravning
på 50 x 90 cm (se rød markering på fig. 5). Nedgravningen var ca. 30 cm
dyb og delvist fyldt op med sten. I fylden blev der fundet lidt brændte
korn og nogle ukarakteristiske keramikfragmenter. De nederste 10 cm af
fylden var desuden opblandet med fint, grålig sand, som kan tænkes at
være opstået ved, at ajle fra dyr i forhistorisk tid er siv et ned i nedgrav ningen og dermed har tr ukket det fine sand med. Nedgravningen tolkes
derfor som et nedsivningsanlæg. Funktionen af et nedsivningsanlæg er at
lede ajle ned i jor den og væk fra der, hvor dyrene står, for dermed at op retholde et så tør t som muligt miljø i stalden. Placeringen af grebningen
i huset tyder på, at den østlige ende har vær et anvendt til opstaldning af
dyr. Grundet husets længde på kun 12 m kan hele huset med rimelighed
tænkes at have haft en funktion som stald.
Genstande fundet i nedgravningerne tilhørende hus II har været for
fragmenterede til, at de kunne br uges til at dater e huset, men kulstof
14-dateringer lavet på forkullet korn fundet i et af hullerne, hvor en tagbærende stolpe har stået, samt for kullet korn fundet i en jor dprøve fra
nedsivningsanlægget peger entydigt på, at huset skal dater es til perioden
førromersk jernalder, nærmere bestemt ca. 365-155 f.v.t.

GRUBER
I alt blev 8 nedgravninger tolket som den r elativ brede betegnelse gruber.
Heraf blev 3 udskilt som såkaldte kogestensgruber. Gruber af denne type
blev blandt andet anvendt i forbindelse med tilberedningen af mad, og de
indeholder typisk et sodet brandlag og ildskørnede sten. På denne udgravning var samtlige kogestensgruber ca. 20 cm dybde.
En enkelt grube udskilte sig fra de andr e ved, at den var ca. 10 x 8 m
og bestod af flere nedgravninger. De mange nedgravninger kunne vær e
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op til 1,35 m dybe, og antallet tyder på, at gruben har været anvendt over
en længere periode. På nær et enkelt ukarakteristisk sideskår v ar gruben
fundtom, og funktionen af den er uvis, men den kan muligvis tænkes at
være resultatet af gravning efter ler. På grund af grubens store omfang og
tætte placering på hus I, har den antagelig ikke været samtidig med huset.

DETEKTORFUND
Søgegrøfter, udgravningsfelter og jor dbunker blev med hjælp fra v olontører gennemgået med metaldetektor . Som resultat heraf blev der i en
jordbunke fra en af for undersøgelsens søgegrøfter blandt andet fundet et
fibelfragment af bronze (se fig. 6). Fiblen har kunnet holde tøj på plads og
har samtidig fungeret som et smykke. Selve nålen og nåleholder manglede,
men udformning gør, at den alligevel kan typologisk dateres til ældre romersk jernalder, hvilket er nogenlunde samtidig med hus I. Menneskene,
der har boet i dette hus, kan derfor tænkes at være dem, som i forhistorisk
tid har anvendt denne nål.

Fig. 6. Bronzefibel (1:1). Foto
Anne Sofie Jørgensen, ROMU.
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Atmospheric data from Reimer et al (2013); OxCal v3. 10 Bronk Ramsey (2005); cub r.5 sd:12 prop usp [chron]
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FORLØB, OPMÅLING OG DOKUMENTATION
Feltarbejdet fandt sted fra den 19. maj til den 12. juni 2014. M askinafrømningen afvikledes i to arbejdsgange o ver de to første feltdage. Vejret
vekslede, men var generelt solrigt, hvilket tiltrak en del interesserede gæster
fra den nærliggende skole og lokalområdet.
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Fig. 7. Kulstof 14-resultater.
Nederste linje angiver kalenderår
(Kalibreret med OxCal v3.10,
Bronk Ramsey 2005).

Der blev fundet ganske få genstande i forbindelse med udgravningen, og
ud over førnævnte fibel var ingen af genstandene i en tilstand, hvor det
var muligt at komme med en datering på baggr und af disse. F lere jordprøver blev udtaget af udv algte anlæg og blev efter følgende gennemgået
for fund og brændt organisk materiale. I alt blev syv pr øver 14C-dateret,
hvoraf seks v ar på for kullet korn og en på trækul (præcise r esultater af
14C-dateringerne fremgår af fig. 7). Dateringerne danner to grupperinger.
Første gruppering er med prøverne fra hus II og ligger i perioden ca. 365155 f.v.t. og holder sig dermed indenfor førromersk jernalder. Den anden
gruppering er med prøverne fra hus I og nærliggende gr uber. Disse dateringer ligger i perioden ca. 5-240 e.v .t. og befinder sig dermed i romersk
jernalder.
I området nord for udgravningen er der tidligere blevet fundet indhegnede huse dateret til 0-200 e.v.t. (Kastholm, 2012). Det er sandsynligt, at
disse huse har været anvendt i samme tidsrum som hus I dateret til 5-240
e.v.t.

På udgravningsfeltet blev der udlagt to lokale målesystemer markeret med
jernsøm. Systemerne blev udvinklet med pythagoras ud fra en centralt
placeret hovedlinje, der på felt 1 tog udgangspunkt i (øst/nor d) 100/200
og på felt 2 i 400/500. Hovedlinjerne blev georefereret med GPS i UTM
zone 32 Euref 89. På hvert felt blev der y derligere afsat et fixpunkt, som
blev opmålt med GPS og georefereret i DVR90. Fixpunket stod på felt 1
i kote 25.15 m og på felt 2 i kote 25.11 m.

UDGRAVNINGSMETODE
Undersøgelsen blev foretaget som en udgravning af to felter på tilsammen
ca. 1770 m2. Omfanget af de to felter blev udvalgt på baggrund af forundersøgelsen. Det øverste muldlag og ned til undergrundsleret blev afrømmet med en gravemaskine på bælter med en ca. 2 meter br ed rabatskovl.
Herefter blev kulturhistoriske fyldskifter indridset med skovl og markeret
med bambuspinde. Ved snitning af en enkelt stor grube blev der anvendt
maskine, ellers blev hovedparten af anlæggene primært snittet med spade
eller skovl og sekundært med graveske.
Felternes udgravningsgrænse, enkelte sten, snit og anlæg blev opmålt
med GPS, og hovedparten af anlæggene blev tegnet på millimeterkvadreret tegnefolie i 1:50 cm. Profilsnit blev tegnet i 1:10 og enkelte snit i 1:20,
og udvalgte anlæg blev detailtegnet i 1:20. E nkelte repræsentative anlæg
blev fotograferet med spejlreflekskamera, og optagelserne er lagret i et stort
JPEG-format (ca. 10MB pr. foto). Disse fotos er navngivet med filnumre,
mens motiv samt hvilket verdenshjørne, billedet er set fra, fremgår af fotolisten. Erkendte anlæg blev nummereret med A-nr. (A1-A79), fladetegnin-
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ger og detailtegninger er nummereret med T-nr. (T1-T11), snittegninger
med S-nr. (S1-9). Fund har fået et X-nr. (X1-X56). Søgegrøfter og udgravningsfelter blev desuden undersøgt med metaldetektor af interesserede og
hjælpsomme volontører.

UDGRAVNINGENS DATA
Ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse var Roskilde Museum v/ museumsinspektør, cand.mag. Ole Thirup Kastholm, som lejlighedsvis deltog
i feltarbejdet. Daglig udgravningsleder og ber etningsansvarlig var arkæolog, BA Anne Sofie Jørgensen, der blev assisteret af museumsmedarbejder
Niels K. W. Nielsen. Som volontører med metaldetektor medvirkede Jan
Meyer-Karlsen og Mauritz Tchicai. Kontaktperson for bygherre var gartnertekniker Camille I. Mortensen. Maskinkraft blev leveret af M.J. Eriksson A/S, og skurmateriel blev leveret af GSV A/S.
Det af Roskilde Museum udarbejdede udgravningsbudget blev godkendt
af Kulturstyrelsen i skriv else af 15. april 2014 og efter følgende af b ygherre pr. mail primo maj 2014. S agens omkostninger blev i henhold til
museumslovens § 27, stk. 4 afholdt af b ygherren: Roskilde Kommune.
Sagens korrespondancer og originaldokumentation opbevares på Roskilde
Museum under j.nr ROM 3228 Spraglehøjvej. I Kulturstyrelsen har sagen
j.nr. 2014-7.24.02/ROM-0003.
Anne Sofie Jørgensen
Arkæolog, BA.
Roskilde Museum, 13. juni 2015.

Fig. 8. Arbejdssituation fra
udgravningen. Klargøring til at
tegne grebningen A60 fra hus II i
målestok 1:20 på tegnefolie. Foto
Anne Sofie Jørgensen, ROMU.
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Peter Brandes: Kong Skjold-monumentet
Opstillet ved Lejre Museum
Forsiden, træsnit. Bagsiden, bronzemodel

MU

Rosldlde
Fredortkuund

LeJre

2015

RO

2015

