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En sjaellandsk gulvflise i Gamla Lödöse 

Av Ingrid Nielsen 

På Statens historiska museum er der blandt 
fundene fra Gamla Lödöse et hjorne af en 
glaseret gulvflise med indstemplet relieforna-
mentik (SHM 27600:CA629) (fig. 1). 

Rune Ekre har venligst oplyst, at flisefrag
mentet er fundet i resterne af en aeldre bor-
gerbebyggelse i et hus i ret enkel stolpekon
struktion, eventuell med fletvaerksvaegge. Be
byggelsen er delvis odelagt ved anlaegget af 
en voldgrav og er altså aeldre end denne, som 
formcntlig er fra 1200-årene. Holdepunkterne 
for dateringen af det lag, hvor flisen er fun
det, er sortgods fra for 1250 samt forskellige 
genstande af anden art, bl. a. en kam fra 
1100-årenes slutning. Gulvflisen har ikke nod-
vendigvis haft en oprindelig funktion i det 
anlaeg, hvor den er fundet, men kan måske 
stamme fra kongsgården. Der er kun fundet 
denne ene gulvflise med indstemplet relief-
ornamentik. 

Glaserede gulvfliser med indstemplet relief-
ornamentik kendes fra adskillige lokaliteter 
på Sjaelland. Blandt de mange former og 

manstre er der ét, som svarer nojagtigt til 
det, som kendes fra Gamla Lödöse. Som type-
eksemplar vises en fejlbraendt flise fra Bistrup 
Teglhave (fig. 2 ) . Den har aldrig vaeret an
vendt efter sin bestemmelse og er derfor ikke 
slidt eller afstodt längs kanterne, som det ses 
på de fleste af de eksemplarer, der har ligget 
i et gulv. Flisen har form som en pyramide-
stub, hvor monstersidens kvadrat har side-
laengden 16,5 cm, mens den modstående 
flade, flisens underside, har sidelaengden 15,5 
cm. Tykkelsen er 3,5 cm. Formen bevirker, at 
fliserne kan laegges i mortel uden synlige 
fuger. Monsteret består af en roset dannet 
af 10 lancetformede blade med tresidede ud-
fyldninger mellem de yderste bladspidser. Ro
setten er omgivet af en zig-zag-bort mellem 
koncentriske cirkler. I hvert hjorne er der 
et majuskd-A, eventuell et Ave-Maria-mono-
gram. På eksemplarer, hvor slempdindtrykket 
står saerlig dybt, virker monsteret som nega
tivt karvsnit (fig. 3 ) . Leret er rodbraendt, 
som det er almindeligt på Sjaelland, og glasu-

Fig. 1. Fragment af glaseret gulvflise fundet i 
Gamla Lödöse, S:t Peders sn, Västergötland. SHM 
27600:CA629. Laengste side 8,5 cm. Foto ATA. 
— Fragment of a glazed floor-tile found at Gamla 
Lödöse, St. Peder parish, Västergötland. The 
longest side 8,5 cm. 

Fig. 2. Fragment af fejlbraendt gulvflise fundet i 
Bistrup Teglhave, S:t Jorgensbjerg sn, Somme hd. 
Roskilde Museum unr. Sidelaengde 16,5 cm. Foto 
Edel Sorensen. — Fragment of misfired floor-tile 
found at Bistrup Teglhave, St. Jorgensbjerg parish, 
Somme hd. Roskilde Museum. Side length 16.5 cm. 
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Fig. 3. Fragment af gulvflise fundet i Bistrup Tegl
have, S:t Jorgensbjerg sn, Somme hd. Roskilde 
Museum unr. Laengste side 11,0 cm. Foto Edel 
Sorensen. — Fragment of a floor-tile found at 
Bistrup Teglhave, St. Jorgensbjerg parish, Somme 
hd. Roskilde Museum. The longest side 11.0 cm. 

ren ser ud til at vaere tilsat farvestoffer og 
fremtraeder i flere tilfadde gren eller gul. 

For netop denne flisetype kender man det 
teglvaerk, hvor den er produceret. Teglvaer-
ket har ligget umiddelbart nordvest for Ros
kilde i Sankt Jorgensbjerg sogn, Somme 
herred. Stedet kaldes for Bistrup Teglhave 
på det aeldste matrikdkort över området 
Bistrup Hovedgårds jorder, som er opmålt i 
1794. I mange år har man kendt til tegl-
vaerket gennem overfladefund, hvoraf Ro
skilde Museum har en samling, bl. a. fliserne 
fig. 2 og 3. I efteråret 1975 företog National
museet i Köbenhavn i samarbejde med 
Roskilde Museum cn omfattende undersogd-
se, som har bekraeftet, at der på dette sted 
har ligget et stort teglvaerk, idet der er fundet 
rester af 5—6 ovne. Det formodes, at områ
det gennem flere århundreder har vaeret 
hjemsted for en omfattende teglindustri (Nyt 
og Noter, p. 9 ) . En nojere datering af an-
laeggets forskellige ovne må blive et af resul-
taterne af udgravningerne. 

Fliser af den omtalte type kendes fra flere 
sjaellandske kirker: Asnaes i Ods herred, Oro 
i Horns herred, Roskilde Sankt Laurentii 
(Danmarks Kirker, p. 46, note 12) og Ishoj 

£552 
Fig. 4. Udbredelse af glaserede gulvfliser med 10-
bladet karvsnitsroset inden for zig-zag-bort mellem 
koncentriske cirkler og med majuskel-A i hjornerne. 
1. Bistrup Teglhave. 2. Roskilde. 3. Ishoj. 4. Oro. 
5. Asnaes. 6. Gamla Lödöse. — Distribution of 
glazed floor-tiles with 10-leafed chip-carving rosette 
inside a zigzag börder between concentric circles 
and with a majuscule-A in the corners. 
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i Snierum herred (Als Hansen & Aaman 
Sorensen, p. 125 s). Eksemplarer, som op-
bevares i Roskilde Domkirkemuseum, er for-
mentlig fundet i Domkirken (Danmarks 
Kirker, p. 1432). Desuden har Roskilde Mu
seum ud över samlingen fra Bistrup Tegl
have flere fliser af typen, fundet rundt om
kring i Roskilde. Hertil kommer fragmentet 
i Gamla Lödöse. Den samlede udbreddse er 
vist fig. 4. 

Ud fra fundforhold og stil kan man nok 
sige, at denne flisetype horer til omkring år 
1300. Denne datering kan — selv med en 
bred margin — kun dårligt passes sammen 
med dateringen af det lag, hvor flisefrag
mentet er fundet i Gamla Lödöse. 

Teglovne fra middelalderen er påvist ad
skillige steder i Danmark. De var ofte ind-
rettet i tilknytning til et bestemt större 
byggeri, men deres placering var også afhaen-
gig af tilstedevaerdsen af de nodvendige rå-
varer: ler, trae/braendsel og vand. Teglvaerket 
i Bistrup Teglhave adskiller sig fra hoved-
parten af de ovrige kendte ved ud över den 

almindelige teglstensfremstilling at have haft 
en mere specialiseret produktion af formsten, 
tagtegl og forskellige former for glaserede 
sten, bl. a. netop gulvfliser med instemplet 
rdiefornamentik. Teglvaerket har ligget lige 
ved Roskilde Fjord, hvor alt tyder på, at der 
har foregået en omfattende sotransport af 
tegl. Det er naeppe overdrevet her at tale om 
teglindustri. Hvem har så stået bag et sådan 
foretagende? 

I Roskildebispens jordebog fra 1370-erne 
omtales bispens grangie i Bistrup sogn 
(Christensen, p. 93) . Gården, hvis tilliggende 
omfattede det meste af sognet, må have 
vaeret i bispens besiddelse allerede 100 år tid
ligere, idet bispen den 24. marts 1277 ud-
stedte et brev i "Biscoptorp". Roskildebispen 
har altså ejet gården og formcntlig hele sog
net og dermed også Teglhaven i 1200-årene. 
Teglindustrien i Bistrup Teglhave må vaere 
udgået fra et biskoppdigt initiativ, hvilket 
må have haft betydning også for distributio
nen af produkterne, og for at de er kommet 
så långt som til Gamla Lödöse. 
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A Zealandic Floor-tile 

At Gamla Lödöse a fragment of a floor-tile 
impressed with relief ornamentation has been 
found, Fig. 1. The tile may have been manu
faclured about 1300 in the brick yard of the 

Roskilde bishop at Bistrup Teglhave outside 
Roskilde. The type, Fig. 2, is known from 
several localities in Zealand, Fig. 4. 
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