
Marbjergvej – en gårdtomt fra førromersk jernalder. 
Bygherrerapport af David Brink 
 
Indledning 
Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum 
foretog en arkæologisk forundersøgelse af arealet i april 2010.1 Da der fremkom spor af hustomter, 
var det nødvendigt at gennemføre en nødudgravning af ca. 1500 m2, Udgravningen foregik i 
perioden fra den 12/7 til den 2/8 2010.2 

 
Fig. 1. Den østlige del af Roskilde 
med udgravningen angivet med 
rød signatur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topografi 
Området ligger ved Roskilde Universitet, hvor Marbjergvej tidligere passerede, men i dag er 
grundstykket omgivet af Trekroner Allé mod syd, Trekroner Parkvej mod øst og Trekroner 
Forskerpark mod nord (se fig.1). 

Undersøgelsesområdet er fra naturens hånd relativt jævnt. Dog skråner terrænet fra det 
højeste punkt i sydvest ca. 120 cm ned mod det laveste punkt i nordøst ca. 60 m væk. Udgravningen 
omfattede et areal på en lav bakkeside, der skrånede let nedad mod nordøst. 

 
Fig. 2. Landskabet ved RUC som 
det tog sig ud før byzonen blev 
udvidet. Udgravningsfeltet er vist 
med gult.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Muldjorden var mørkebrun og løs, og muldlagets tykkelse varierede mellem 45-70 
cm. Råjorden var særdeles uensartet og varierede fra sandet moræneler og sandet grus til områder 
med næsten rent sand. 
 
Udgravningens resultater 
Udgravningen afslørede, at der på denne lokalitet har ligget en enkelt gårdstomt fra førromersk 
jernalder. 
 
Hus 1 
Huset var et såkaldt treskibet langhus og bestod af hullerne efter fire sæt tagbærende stolper (fig. 3). 
Der var ikke bevaret spor efter vægforløb, indgangsstolper eller eventuelle båseskillerum (stald). At 
huset blot var bevaret ved de tagbærende stolper, er et gennemgående træk på sjællandske 
udgravninger, idet vi her har meget frugtbar landbrugsjord, som har været intensivt pløjet i både 
forhistorien og nyere tid. 
 

Fig. 3. Hus 1 på udsnit af 
udgravningsplan. De tagbærende stolper 
er markeret med rødt. Med stiplet linje 
er husets formodede væglinje angivet. 
Med blåt angives de moderne 
drængrøfter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når vi inden resultatet af kulstof-14 dateringer kan sige, at huset er fra den 

førromerske jernalder, skyldes det, at husene med tiden skiftede størrelse og form. Vi kan således 
ud fra de indbyrdes afstande mellem de tagbærende stolper lave en typologisk datering af 
hustomten. De typologiske analyser godtgør, at netop dette hus stammer fra den allertidligste 
periode af jernalderen. 
 
Affaldsgrube 
Omtrent 12 meter nord for huset fandtes et større anlæg, som under udgravningen viste sig at være 
en affaldsgrube (se fig. 4). Gruben var opfyldt med affald fra den nærliggende gård og er således 
samtidig hermed. At gruben henføres til denne periode skyldes typologiske bestemmelser af det 



keramiske materiale fra gruben. Det er dog ikke blot ødelagte lerkar som er blevet deponeret i 
denne grube, men også måltidsrester med mere.  

Det er muligt at gruben er blevet gravet med det formål at anvende den som 
affaldshul. I hovedreglen er hullerne dog oprindeligt gravet med andet formål for øje, såsom 
eksempelvis for at fremdrage råler til lerklining med mere. Sidenhen er gruben igen blevet opfyldt 
med affald fra husholdningen. 
 

 
Fig. 4. Gårdanlægget med hus, hegn, affaldsgrube og 
brønd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brønd 
På denne lokalitet har vi således også et eksempel på en sådan genanvendelse af allerede gravede 
huller. Godt 20 meter nordøst for hus 1 fandtes en samtidig brønd (se fig. 4), som senere er blevet 
opfyldt med blandt andet måltidsrester. 
 
Gårdshegn? 
Det er en mulighed, omend noget usikkert, at der til gården har været tilknyttet et mindre gårdshegn 
(se fig. 4). I så fald udgøres de tilbageværende rester af den fundne førromerske gård af følgende 
elementer: Hustomt med tilhørende samtidig affaldsgrube og brønd, samt eventuelt tilhørende 
hegnsforløb. 
 
Naturvidenskabelige analyser 
Under udgravningens blev der indsamlet forskellige jordprøver til naturvidenskabelige analyser. Før 
det første indsamledes jordprøver fra hullerne til de tagbærende stolper i hus 1. Formålet med 
indsamling af disse prøver var, at finde makrofossiler såsom brændt korn og frø, som kan give et 



fingerpeg om hvilke afgrøder der dyrkedes på den specifikke gård. Efter bestemmelsen af 
frøene/kornene kan disse indsendes til kulstof-14 analyse og herigennem opnå en absolut datering 
af gårdens brugstid. 
 
For det andet er der indsamlet jordprøver til fosfatanalyse over hele hustomtens areal (se fig. 5). 
Formålet er at erkende elementer såsom vægforløb og indgangsarealer, samt at opnå forståelse af 
rumanvendelsen i huset. Teorien bag fosfatanalyser er, at alle levende organismer gennem deres 
levetid udskiller fosfat på de steder, hvor de opholder sig og færdes. Dyr optager og udskiller mere 
fosfat end mennesker, mens mennesker udskiller mere fosfat end planter. Mængden af fosfat på en 
given lokalitet vil derfor være en afspejling af hvilke aktiviteter, der har foregået (Karg et alii 2004, 
140). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Fosfatkartering i og omkring hustomten. De tagbærende stolpehuller er markeret med sort. 
Fosfatindholdet er markeret ved en farveskala, hvor blåt angiver lavt fosfatindhold, mens rødt 
angiver højt fosfatindhold. 
 
 
Makrofossiler 
Under feltundersøgelsens forløb, blev jorden fra de tagbærende stolpehuller i huset hjemtaget og 
gennemgået minutiøst på Roskilde Museum. Denne gennemgang tilvejebragte en del såkaldte 
makrofossiler, i form af forkullede korn og frø. 
Bestemmelsen af disse korn og frø kan bidrage til forståelsen af hvilke afgrøder der dyrkedes samt 
hvorledes de umiddelbare omgivelser har været bevokset i datiden. 
De fremdragne korn og frø blev indsendt til bestemmelse hos Lis Højlund Nielsen (laborant ved 
Institut for miljø, samfund og rumlig forandring ved Roskilde Universitet). Resultaterne viser at der 
i stolpehullerne fandtes korn af rug og byg, samt frø fra diverse ukrudtsplanter. 
 



Tidligere undersøgelser af bevaret korn fra lokaliteter over hele landet viser, at byg var den 
dominerende kornsort i den førromerske periode, hvilket således stemmer godt overens med fundet 
fra Marbjergvej. Rugen var derimod ikke en kornsort, som dyrkedes intensivt i den førromerske 
jernalder i Danmark. Som oftest optræder rugen blot, så få i antal, at de betragtes som ”ukrudt” i 
bygmarkerne (Robinson et alii 2009, 128f.). På Marbjergvej udgør rugkernerne 20 % af den 
samlede mængde korn. Det synes således muligt, at rugen har spillet reel rolle i agerbruget på 
Marbjergvej i den førromerske jernalder. 
 
De fundne ukrudtsfrø på Marbjergvej viser samstemmende, at gården må have været omgivet af 
marker, idet ukrudtsfrø såsom hvidmelet gåsefod og pileurt er karakteriseret ved at trives på netop 
sådanne biotoper (Andreasen 2010). 
 
Kulstof-14 datering 
Hovedformålet med fremdragelsen af kornmateriale var, at tilvejebringe materiale til kulstof 14 
datering af hustomten. Derfor indsendtes et udvalg af de fundne korn fra husets tagbærende stolper, 
til Laboratoriet for C-14 dateringer ved Lunds Universitet. 

Resultatet af dateringerne viser at gården har stået i tiden omkring det 5.-3.årh. f.Kr. 
Den naturvidenskabelige datering, samt den typologiske datering af hustomten og det keramiske 
materiale fra den nærliggende grube, viser således samstemmende, at gården stammer fra den 
førromerske jernalder.  
 
Fosfatanalyser 
Som nævnt ovenfor blev der under udgravningen udtaget en del jordprøver til fosfatanalyse i og 
omkring hustomten. Fosfatanalyserne udførtes for at søge svar på husets funktionsopdeling med 
mere. Sådanne undersøgelser har tidligere givet gode resultater på sandede vestjyske jorder. 

Resultatet af fosfatkarteringen gav desværre ingen oplysninger om hverken vægforløb 
eller rumopdelinger. Årsagen til dette er endnu uklar, men kan skyldes flere faktorer. For det første 
er det muligt, at bebyggelsen på Marbjergvej har været af så kortvarig karakter, at det ikke er 
afspejlet i jordens fosfatindhold. For det andet kan det tænkes, at de yderst varierende 
undergrundsforhold kan have forstyrrende indvirkning på jordens fosfatindhold.  
 
Konklusion 
Udgravningen ved Marbjergvej lokaliserede en gårdtomt med tilhørende brønd og affaldsgrube fra 
den førromerske jernalders ældre del ca. 5.-3. årh. f.Kr. Gården har været omgivet af marker med 
byg og rug. 
 Gårde fra førromersk jernalder er ikke talrige i Roskilde Museums ansvarsområde, 
men der er dog fundet eksempler i tidligere udgravninger i de nye boligkvarterer omkring Trekroner 
Parkvej nord for RUC.  

Fundet af gårdstomten fra Marbjergvej er således en vigtig brik i forståelsen af de 
overordnede bebyggelsesstrukturer, samt den sociale organisation i perioden. 
 
 



Administrative data 
ROM 2472, stednr. 020410-151, Marbjergvej, Roskilde Domsogn, Sømme herred, Gl. Københavns 
amt. 
Roskilde Museum var ansvarlig for undersøgelsen, og originaldokumentation og oldsager 
opbevares på museet. 
Bygherre var University College Sjælland, der afholdt udgiften til den arkæologiske undersøgelse. 
Sagen er arkiveret hos kulturarvsstyrelsen under j.nr 2010-7.24.02/ROM-0004. 
 
Udgravningsmetode og dokumentation. 
Anlægssporene blev under udgravningen afrenset og markeret med bambuspinde. 
Herefter udlagdes et koordinatsystem over hele fladen, hvorefter de fremkomne anlægsspor 
indtegnedes på gennemsigtigt folie i målestoksforholdet 1:50. Udgravningsfladen samt de 
fremkomne anlæg nivelleredes ligeledes forhold til DVR90 (tidligere kaldet ”dansk normal nul”). 

Alle anlægsspor blev desuden snittet (dvs. at halvdelen af anlægget bliver bortgravet), 
hvorefter den fremkomne profil tegnedes i målestoksforholdet 1:10. Konstruktioner samt andre 
betydelige anlægsformer blev desuden fotodokumenteret. 
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1 Forundersøgelsen blev gennemført af mus.insp. Jens Molter Ulriksen. 
2 Ved nødudgravningen var arkæolog David Brink daglig udgravningsleder samt beretningsansvarlig, mens det 
arkæologiske ansvar påhvilede museumsinspektør Jens Molter Ulriksen. Herudover deltog udgravningsassistent Niels 
K.W. Nielsen samt stud. mag. Lena Diana Traneker. Opmåling med GPS blev fortaget af cand. mag. Ole Thirup 
Kastholm. 



                                                                                                                                                                  
 


