
  

 

KNV00054 Egedesvej 
Kulturhistorisk rapport for arkæologisk forundersøgelse og udgravning af bebyggelse fra ro-

mersk og ældre germansk jernalder ved Ll. Skensved 

 

Af arkæolog Sune Villumsen. 



2 

Indhold 
 

 

 

 

     Indledning......................................................... 3 

     Udgravningens hovedresultater…………………….. 3 

     Udgravningsmetode………………………………………. 9 

     Udgravningens data………………………………………. 11 

     Litteratur........................................................... 11 

     Tidstavle………………………………………………………...12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidefoto: Hustomten K4 fra ældre romersk jernalder. Foto: Majken Ryeholm Hansen. 
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Indledning 
Denne kulturhistoriske rapport omhandler Mu-

seum Sydøstdanmarks forundersøgelse og 

efterfølgende udgravning af et ca. 10.000 m2 

stort areal øst for Ll. Skensved på Østsjælland. 

Undersøgelserne blev foretaget forud for om-

lægningen af Egedesvej mellem Ll. Skensved og 

en ny tilkørsel til Køge Bugt Motorvejen og 

blev finansieret af bygherren, som var Køge 

Kommune, jf. museumslovens §26 og §27. 

Udgravningens  

hovedresultater 
Under udgravningerne ved Egedesvej blev der 

gjort en række interessante og vigtige fund. 

Centralt for undersøgelsen var udgravningen af 

en usædvanligt velbevaret hustomt fra ældre 

romersk jernalder. Gennem en række C14 da-

teringer har det været muligt at få en meget 

præcis datering af huset ligesom det har været 

muligt at anslå husets levetid, der i forhold til 

den gængse opfattelse har været usædvanligt 

lang. Huset, som er benævnt K4, har haft en 

længde på 30 meter og en maksimal bredde på 

6,8 meter, og der har været ca. 200 m2 under 

tag. Huset er det man kalder et treskibet hus, 

og der har været seks stolpesæt placeret jævnt 

i husets længderetning, der har båret tagets 

vægt. Ud over de tagbærende stolper er næ-

sten hele væg- og gavlforløbet bevaret, det 

samme er flere indretningsdetaljer som stol-

per, der har indgået i rumadskillelsen. På den-

ne måde kan man se, at huset i midten har haft 

et indgangsrum med et centralt placeret ild-

Fig. 1: Plan over omlægningen af Egedesvej, der var bag-

grund for undersøgelsen inkl. etableringen af en ny rund-

kørsel og et regnvandsbassin ved Skensved Å. På det lille 

indsatte kort ses udgravningens placering ved Køge Bugt 

umiddelbart øst for Ll. Skensved. 

Fig. 2: Oversigt over undersøgelsens udgravningsfelter 

og søgegrøfter (markeret med rødt). De udgravede 

hustomter er markeret med grå. 

Fig. 3: Grundplan over jernalderhuset K4. De stolpehuller 

der indgår i huset er markeret med sort, mens ildstedet i 

midten af huset er markeret med rødt. De streger, der 

løber på tværs af huset, er moderne markdræn. 
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sted. I begge langvægge er der en døråbning 

ud til gårdspladsen. Vest for indgangsrummet 

er et stort rum, der omfatter hele den vestlige 

del af huset, og som har været husets beboel-

sesrum. Øst for indgangsrummet ligger stal-

den. Her er der langs væggene spor efter båse-

skillerum, hvor dyrene har været opstaldet. 

Øst for stalden er der et mindre rum med egen 

indgang i den sydlige langvæg. 

Fig. 4: Luftfoto af jernalderhuset K4 med alle stolpehul-

lerne markeret med hvidt skum. Foto: Museum Sydøst-

danmark. 

Fig. 5: K4 set fra øst med de tagbærende stolpehuller 

markeret med landmålerstokke: Foto: Kirstine Louise 

Juncher, Museum Sydøstdanmark. 
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 På baggrund af en række C14 dateringer, 

der er foretaget på forkullede kornkerner fun-

det i husets stolpehuller, kan vi se, at huset 

anlægges lige omkring eller kort efter år 0. Det 

er den periode, der betegnes ældre romersk 

jernalder. På baggrund af dateringerne af korn-

kernerne, der er akkumuleret gennem hele hu-

sets brugsperioder, får vi en indikation af hu-

sets levetid, og det ser på denne baggrund ud 

til, at det kan have været i brug op mod 150 

eller måske endda 200 år. Jernalderhusenes 

levetid er et ofte debatteret emne, hvor der 

endnu ikke er nogen klar konsensus (f.eks. 

Hansen 2015:96ff), og udgravningerne ved 

Egedesvej med de præcise C14 dateringer ud-

gør et vigtigt nyt kildemateriale i denne debat. 

På overgangen, til det der kaldes yngre 

romersk jernalder omkring år 200 e.Kr., ned-

lægges huset, og i den følgende periode står 

gårdstoften ubebygget hen. Engang, formentlig 

kort efter år 400 e.Kr., i den periode der kaldes 

ældre germansk jernalder, bliver gårdtoften 

igen bebygget. Ca. 12 meter nord for K4 byg-

ges der et nyt hovedhus (K9). Med til gården 

Fig. 6: Et af de tagbærende stolpehuller i K4. Der hvor 

selve stolpen har stået tegner sig som en mørk farvning 

mod den lyde undergrundsler. Dybden på stolpehuller er 

78 cm. Foto: Majken Ryeholm Hansen, Museum Sydøst-

danmark. 

Fig. 7: Ud over stolpehuller blev der også fundet en lang 

række gruber og kogestensgruber (som på billedet). Ko-

gestensgruberne er bl.a. blevet brugt som jordovne til 

tilberedning af mad. Foto: Kirstine Louise Juncher, Muse-

um Sydøstdanmark. 
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hører også et hegnshus (K7), der har været 

brugt til opbevaring, og som afgrænser gårds-

toften mod øst. Hegnshuset forbinder desuden 

hovedhuset med et mindre treskibet hus (K8), 

der markerer gårdstoftens sydlige afgrænsning. 

Umiddelbart vest for denne gård ligger endnu 

et langhus (K19), der ligeledes dateres til ældre 

germansk jernalder. Det er sandsynligt, at det 

repræsenterer endnu en gårdsenhed, som det 

på grund af entreprisegrænsen ikke har været 

muligt at undersøge i sine helhed. 

I modsætning til K4 er der ved ingen af 

husene fra germansk jernalder spor efter huse-

nes væg.  At der ikke er spor efter væggene på 

de andre huse skyldes ikke alene, at K4 er 

Fig. 8: Oversigt over husene (markeret med grå), der dateres til ældre germansk jernalder. I modsætning til K4 fra 

ældre romersk jernalder (som man ser midt i billedet) har disse huse ikke noget bevaret vægforløb.  
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usædvanligt godt bevaret, for når man kigger 

på de tagbærende stolpehuller i husene uden 

væg, ser man, at de i dimensionerne er lige så 

store som i K4, og der derfor må være tale om 

de samme bevaringsmæssige forhold. Forkla-

ringen på de manglende vægge er derimod nok 

snarer, at de har være konstrueret på en må-

de, sandsynligvis med en fodrem, der ikke 

efterlader dybe spor i undergrunden, som det 

er tilfældet med jordgravede vægstolper. 

Udover de her fremlagte gårde, blev der 

også i undersøgelsesområdets periferi under-

søgt enkelte hustomter fra yngre romersk- og 

ældre germansk jernalder. Her var der dog ikke 

de samme muligheder for større udgravnings-

felter, så detaljeringsgraden her er ikke så stor, 

men overordnet har undersøgelserne bragt 

megen ny viden. Udover at vi har fået belyst 

husenes og gårdenes indretning og fået en 

bedre forståelse af husenes levetid, så bidrager 

resultaterne fra denne udgravning til en over-

ordnet forståelse af områdets bebyggelsesud-

vikling i jernalderen. 

  I området mellem Ll. Skensved og Køge 

Bugt har Museum Sydøstdanmark de seneste 

år udført flere store udgravninger, særligt i for-

Fig. 9: Oversigt over udgravningerne ved KNV00054 Egedesvej samt museet øvrige undersøgelser i området. Alle de 

undersøgte jernalderhuse er markeret med gråt. Kortbaggrunden er en kombination af relief– og højkantskort fra 

slutningen af 1800 tallet. Tilsammen giver kortene en fornemmelse af det omgivende landskab og terræn, som det så 

ud før moserne blev drænet og opdyrket. 
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bindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motor-

vejen og etableringen af den nye jernbane mel-

lem København og Ringsted. På lokaliteterne 

KNV00002 Hvidlundsege, KNV00063 Ølsemagle 

Øst og KNV00089 Egedesvej er der blevet ud-

gravet store dele af en landsby fra jernalderen. 

Her dateres de mange huse og gårde primært 

til den sidste halvdel af førromersk jernalder 

(ca. 250 f.Kr.- år 0) samt ældre romersk jernal-

der. På overgangen til eller i starten af yngre 

romersk jernalder (ca. 200 e.Kr.) kan vi se, at 

bebyggelsen i dette område stort set forsvin-

der. Med de nye resultater fra Egedesvej kan vi 

nu sige, at bebyggelsen også fortsætter i ger-

mansk jernalder, men med en ny placering 

længere inde i landet. 

 Det velbevarede hus K4 fra ældre ro-

mersk jernalder, er en hustype, der bliver be-

tegnet Ragnesmindehuse. Denne hustyper er 

der også fundet flere af i forbindelse med ud-

gravningerne omkring motorvejen og jernba-

nen. Ligesom K4 bliver de øvrige Ragnesminde-

huse også opført i tiden kort efter år 0, og de 

repræsenterer en meget stor forandring. Vi 

kan se, at samtidig med at denne hustype in-

troduceres, så sker der en omfattende om-

strukturering af hele bebyggelsen i området. Vi 

kan formode, at det til dels har at gøre med, at 

forholdene omkring retten til jorden ændrer 

sig. Hustypen har et andet arkitektonisk udtryk 

og har visuelt skilt ud fra de øvrige huse i 

landsbyen. De er også væsentligt større, hvilket 

kan ses som et udtryk for, at beboerne har en 

højere social status og rigdom. På denne måde 

kan man se, at uligheden i landsbyen bliver 

større, og at en elite i samfundet gør sig mere 

gældende. Vi kan dog indtil videre ikke afgøre, 

om det er en allerede etableret lokal elite, der 

udbygger deres magt, samtidig med at de tager 

en ny byggeskik til sig, eller om der evt. er tale 

om udefrakommende, der overtager magten 

og bringer deres egen byggetradition med sig.  

 At det har været muligt så præcist at da-

tere disse huse og omstruktureringen af lands-

byen til starten af ældre romersk jernalder er 

interessant, fordi Ragnesmindehusene traditio-

nelt er blevet dateret til yngre romersk jernal-

der (Boye & Fonnesbech-Sandberg 1999:493f). 

I denne periode ser man også de første tidlige 

statsdannelser, idet det første kongedømme 

på Sjælland bliver etableret med udgangspunkt 

i området omkring Himlingøje på Stevns 

(Hansen 1995). Ligeledes fra yngre romersk 

jernalder har vi en række gravfund, der har 

gjort det muligt at lave en model over sam-

fundsstrukturen i perioden (Ethelberg 

2000:145). Den har været hierarkisk og på bag-

grund af gravgaverne har man kunne identifi-

cere statuslag eller sociale grupper. Statuslag 1 

og 2 udgøres af kongen og hærføreren. Sta-

tuslag 3 er fyrster, mens statuslag 4 udgør fyr-

Fig. 10: Plan over huset, der gav navn til Ragnesmindety-

pen. Huset blev udgravet i 1982 i Ragnesminde ved Høje 

Tåstrup. Man ser tydeligt den store lighed med K4. Teg-

ning: Mahler 1985:165.  
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sternes følgeskab eller soldater. Disse fire sta-

tuslag udgør samfundets elite, mens statusla-

gene 5 og 6 omfatter den almindelige befolk-

ning bestående af frie bønder samt frigivne og 

slaver. Eliten havde et stort kontaktnetværk og 

bl.a. forbindelser til Romerriget, hvis grænse 

på dette tidspunkt løb langs Rhinen, og hvorfra 

de importerede eksotiske luksusvarer som 

f.eks. glas. 

Ragnesmindehusene er blevet tolket 

som boligerne for fyrsternes følgeskab (Boye 

2011:13f), og når man knytter denne hustype 

til eliten, må man naturligvis også se husene 

som et udtryk for, hvor langt denne elites magt 

rækker ud i landet. Derfor har det en meget 

stor betydning for vores tolkning og forståelse 

af den tidlige statsdannelse, hvis Ragnesminde-

husene skal dateres væsentligt tidligere end 

hidtil antaget. De har været bygget længe før 

de mænd, som man hidtil har troet beboede 

dem, blev gravlagt. I stedet skal man derfor 

måske se Ragnesmindehusene som et udtryk 

for en samfundsændring i ældre romersk jern-

alder, der danner udgangspunktet for den hie-

rarkiske samfundsstruktur, vi ser udtrykt i gra-

vene fra yngre romersk jernalder. Dermed bli-

ver disse huse en vigtig kilde til at forstå den 

udvikling, der finder sted umiddelbart før etab-

leringen af det første tidlige kongedømme på 

Sjælland. 

 

Udgravningsmetode 
Ved forundersøgelsen blev der i hele vejtracé-

ets længde med maskine trukket to meter bre-

de søgegrøfter med en indbyrdes afstand af ca. 

15 meter. Fremkomne anlæg, der fremstår 

som mørke pletter i den lyse undergrundsler, 

blev ridset ind og givet et fortløbende anlægs-

nummer, hvorefter de sammen med søge-

grøfterne blev indmålt med GPS. Hvor der blev 

registreret formodede forhistoriske anlæg i 

søgegrøfterne, blev der lavet udvidelser, i det 

omfang det var nødvendigt, for at klarlægge 
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lokalitetens udstrækning, datering og karakter. 

På baggrund af forundersøgelsen blev der ind-

stillet to områder til videre undersøgelser, og 

under den efterfølgende blev de to udgrav-

ningsfelter muldafrømmet med maskine. Igen 

blev de fremkomne anlæg ridset ind, numme-

reret og indmålt med GPS. Hovedparten af alle 

Fig. 11: Med maskine afrømmes muldlaget på udgrav-

ningsfeltet, så man kommer ned til den lyse undergrund. 

I undergrundsniveau fremstår de forhistoriske anlæg 

tydeligt som mørke aftegninger. Foto: Sune Villumsen, 

Museum Sydøstdanmark. 

Fig. 12. Efter muldafrømningen udgraves de enkelte 

anlæg som stolpehuller og gruber med håndkraft. Her-

ved får man et billede af anlæggets profil, og man får 

mulighed for at finde de genstande, f.eks. potteskår, der 

i oldtiden er havnet i hullerne. Foto: Sune Villumsen, 

Museum Sydøstdanmark. 

Fig. 13: På billedet ses en del af et lerkar under udgrav-

ning. Det blev fundet i en af de mange gruber på boplad-

sen, som i oldtiden er blevet fyldt op med affald. Foto: 

Lea Madsen, Museum Sydøstdanmark. 

Fig. 14: Et af udgravningens mere specielle fund er den-

ne bennål, der er lavet af en dyreknogle med en gen-

nemboring i den ene ende. Foto: Jens Olsen, Museum 

Sydøstdanmark. 
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anlæg, der ikke var tydeligt recente, blev nu 

snittet med spade, tegnet i profil og beskrevet. 

Der blev udtaget 109 jordprøver à ca. fem liter 

til flotering, primært fra de tagbærende stolpe-

huller i husene. Floteringen blev foretaget hos 

Scanflot ved Niels Michaelsen. Den efterfølgen-

de kursoriske gennemgang blev foretaget af 

cand. mag. Neeke Hammers på Afdeling for 

Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 

Museum, der også udtog materiale til C14 da-

teringer. De i alt 35 C14 dateringer blev udført 

på Kulstof-14 laboratoriet på Århus Universi-

tet. 

 

Udgravningens data 
Udgravningens journalnummer er KNV00054 

Egedesvej. Forundersøgelsen blev udført i peri-

oden 14/10-2013 til den 20/2 2014. Der var et 

længere ophold i arbejdet mellem den 29/10 

2013 og den 11/2 2014, da der ikke kunne 

skaffes adgang til alle dele af undersøgelses-

arealet. Den efterfølgende udgravning blev ud-

ført i perioden21/5-10/7 2014. Daglig udgrav-

ningsleder og beretningsansvarlig for såvel for-

undersøgelse som udgravning var arkæolog 

Sune Villumsen. Ansvarlig museumsinspektør 

var Maja Kildetoft Schultz. Oldsager og origi-

naldokumentation opbevares på Museum Syd-

østdanmark. 
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