


I ”Historisk Årbog fra Roskilde Amt 1979” bidrager forskningsmedarbejder, cand.mag. Ingrid Nielsen med 

en artikel om ”topografiske problemer i det middelalderlige Roskilde III” - en tredje artikel i forlængelse af 

nr. I og II fra årgangene 1977 og 1978. 

Artiklen beskriver den middelalderlige bebyggelse langs Algade og Skomagergade. 

Artiklen er ikke mindst relevant i forhold til beskrivelsen af Algade 43-45, som i dag er stedet, hvor man for 

mange år siden kunne finde genboen til Sankt Pauls Kirke   -  den ”forsvundne”  sognekirke, som i artiklen 

er nævnt som værende placeret under nutidens Algade 44 /50. 

I det følgende er vist et meget kort uddrag herom fra artiklen: 



NB: bemærk at ”borgediget” på kortskitsen refererer til den nordlige afgrænsning til en lille del af byens forsvarsværk omkring 

den indre by. Nutidens gade ”Borgediget” er også navngivet efter dette forsvarsværk  -  men i byens vestlige ende. 



Hvad Ingrid Nielsen af gode grunde ikke vidste i 1979 var, at der skulle komme nye spændende opda-

gelser på stedet. 

Da man i 1995 gravede ud til ny gadebelægning og rørføring i Algade, stødte man ud for det "gamle" 

nr. 45 på nogle mur- og fundamentrester m.v., og Roskilde Museum var på pletten. 

 
Det skulle vise sig at være intet mindre en danmarks ældste bevarede del af et teglstenshus fra omkring 
år 1300, formentlig tidligere og altså fra 1200'tallet. 
 
Det er resterne af en del af facaden mod Algade, der blev fundet - resten af huset i nordlig retning er 
formentlig forsvundet i forbindelse med tidligere tiders bebyggelser. 
 
Udgravningen og dens resultater er bl.a. beskrevet af Hanne Dahlerup Koch i "Bygningsarkæologiske 
studier 1997", 

 
Efter endt udgravning blev fundet  dækket til, og i dag kan man i fortovet se en markering af beliggen-

heden ved dels en lille plade med inskription - dels ved en markering med mørke sten i fortovets lidt ly-

sere belægning. 


