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Peter Mose Jensen, cand.mag.

HOM 1892 Galgehøj (FHM 
4296/232)
Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førro-
mersk jernalder 

Indledning
I forbindelse med Horsens Museums udgravning i 2006 på lokaliteten Gal-
gehøj i Brædstrup blev der afdækket talrige bebyggelsesspor dateret til før-
romersk jernalder. Indenfor et større område fremkom således bl.a. rester af 
61 langhuse og affaldsgruber 1. 

Allerede under udgravningen blev der erkendt tydelige rester af forkullet 
organisk materiale i en formodet affaldsgrube (A3402). 

En jordprøve (X555), blev som følge heraf udtaget fra gruben og efter 
udgravningens afslutning sendt til Moesgårds Konserverings- og Naturvi-
denskabelige Afdeling til videre behandling.

Affaldsgrube A3402
A3402 befinder sig ca. i midten af det store udgravningsområde. Herudover 
ligger gruben umiddelbart øst for det førromerske langhus, hus 5017 (se 
fig. 1). Nedgravning og langhus kunne dog ikke knyttes sikkert sammen 
tidsmæssigt.

Selve gruben er af udgraveren beskrevet som en nedgravning med en 
diameter på ca. 152 cm og en dybde på godt 30 cm. Fylden i gruben var 
beskrevet som ”heterogent, mørkt brunt, humøst, let sandet ler med områ-
der af rødbrændt ler, iblandet en del hvidbrunt undergrundsler”. På snit-
tegningen fig. 2 fremgår, at koncentrationen af korn udgjorde en plamage i 
den øverste del af gruben. Man må således antage, at kornet har udgjort en 
del af grubens opfyld og ikke indgik i et funktionslag. Både i gruben generelt 
og i forbindelse med kornet blev der fundet en del keramik. Denne daterede 
nedgravningen til den tidlige del af førromersk jernalder. 

 1 Galgehøj blev udgravet af Jochen Meyer. Den er beliggende i Ring sogn, Tyrsting herred, 
Skanderborg amt og har SB-/Sted-nr. 160404-55. Koordinaterne er : 1214 II NV (4cm kort) og 
538056/6204577 (UTM).
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Prøvebehandling
På Moesgård Museum blev det besluttet at vådsolde prøven. Dels bliver en 
del af prøvens jord frasorteret ved soldningen, og dels renvaskes plantere-
sterne, hvilket fremmer identifikationsmulighederne under en efterfølgende 
analyse. 

Vådsoldningen blev forestået af Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose 
Jensen. Den foregik under svagt rindende vandstråle i laboratoriet i sigter 
med gradvist mindre maskestørrelser. Mindste maskevidde var på 0,25 mm, 
hvilket bevirker, at selv de mindste ukrudtsfrø og andre plantedele kommer 
med i den endelige prøve.

Efter endt soldning blev soldeprøven tørret og var nu klar til videre ana-
lyse.

Fig. 1. Placeringen af grube A3402 i forhold til langhus 5017.

Fig. 2. Snittegning af grube A3402.



3

Det kursoriske gennemsyn
Analysen af kornprøven fra Galgehøj blev indledt med en kursorisk vurde-
ring af prøvens indhold i forhold til en eventuel efterfølgende analyse.

Resultatet af dette gennemsyn, der blev foretaget af undertegnede, kan 
ses i tabel 1.

Vedrørende tolkningen af tabel 1 skal det noteres, at mængden af trækul i 
prøven blev vurderet subjektivt ud fra en skala på 1-5 X´er, hvor X udgør en 
meget lille mængde trækul, og XXXXX udgør en meget stor mængde.

Resultatet af det kursoriske gennemsyn
Som det fremgår af tabel 1, indeholdt X555 særdeles store mængder forkul-
let korn langt overvejende i form af nøgenbyg, men tilsyneladende med et 
lille indslag af avnklædt byg. Især på baggrund heraf blev det efterfølgende i 
samråd med udgraveren besluttet at foretage en egentlig analyse af prøven.

Gennemgang af den analyserede prøve
Resultatet af analysen af X555 kan ses i tabel 2.

Ligesom det var tilfældet med tabel 1, skal der indledningsvis knyttes et 
par kommentarer til tolkningen af tabel 2. Der anvendes bl.a. flere forkor-
telser i tabellen. Betegnelsen ”cf.” betyder, at den givne planterest sand-
synligvis, men ikke fuldstændig sikkert, tilhører pågældende art, mens ”sp.” 
betegner, at planteresten kan henføres til slægt, men ikke nærmere til art. 
Endelig markerer flere plantenavne adskilt af skråstreg ”/”, at der er flere 
tolkningsmuligheder for den pågældende planterest. 

I den undersøgte prøve X555 forekom der så store mængder kornker-
ner og kornkernefragmenter, at en total analyse af alle kornkerner ikke var 
mulig. Derfor var det nødvendigt at udtage delprøver af kornet. Ud af den 
samlede floteringsprøve på 754 ml blev i alt 116 ml totalundersøgt. 

I tabel 2 markerer de angivne tal uden for parentes de reelle antal analy-
serede kornkerner, mens angivelserne indenfor parenteserne markerer de 
totale mængder korn anslået ud fra de analyserede delprøver.

Som det fremgår af tabellen, bestod planteresterne i X555 langt overve-
jende af byg (Hordeum vulgare sp.) i form af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. 
nudum) og i mindre grad af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). 
Samlet set tilhørte ca. 92% af byggen den nøgne og godt 8% den avnklædte 
variant, hvilket ses illustreret i tabel 3.

Ud over byg optrådte der én sandsynlig kerne af havre (Avena sp.).
Mht. havren skal det noteres, at det ikke var muligt at afgøre, om det 

drejede sig om dyrket havre (Avena Sativa) eller ukrudtsarten flyvehavre 
(Avena Fatua). Med blot et enkelt eksemplar af denne art kan det under alle 
omstændigheder ikke udelukkes, at havrekernen i prøven repræsenterer et 
forurenende element. 

Der optrådte kun frø fra ukrudt i prøven i særdeles små mængder. Hyp-
pigst forekommende ukrudtsfrø er frø fra bleg-/ferskenpileurt (Persicaria 
merculosa/lapathifolium), der er en typisk markukrudtsplante, og som derfor 
efter al sandsynlighed afspejler resterne efter det ukrudt, som har vokset 
sammen med kornet på marken.

Det ringe indhold af ukrudtsfrø i prøven viser samlet set, at X555 afspej-
ler resterne efter en bygafgrøde, der har været meget grundigt renset og 
gjort klar til madlavning. Herefter er den så på den ene eller anden måde 
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blevet forkullet, og endelig, efter al sandsynlighed, deponeret i nedgravnin-
gen sammen med andet bopladsaffald, der er markeret bl.a. ved tilstedevæ-
relsen af keramikskår i prøvejorden.

Selv om kornet i gruben er opblandet med andet bopladsmateriale, vi-
ser kornfundets rene karakter med få repræsenterede plantearter og næsten 
uden indblanding af trækul, at kornfundet ikke, eller stort set ikke, har været 
opblandet med øvrigt forkullet, organisk materiale fra lokaliteten. Det er 
således meget sandsynligt, at indslaget af avnklædt byg i prøven også repræ-
senterer en smule avnklædt byg, der har vokset sammen med den nøgne byg 
på marken. Om den avnklædte byg så afspejler forurening, der har overlevet 
en tidligere dyrkning af avnklædt byg på nøgenbygmarken eller, at der sim-
pelthen bare naturligt har været et lille indslag af avnklædt byg i det nøgne 
bygkorn kan ikke afgøres. 

Diskussion
Den analyserede kornprøve fra Galgehøj er interessant af flere årsager. For 
det første er der endnu kun meget få førromerske kornfund fra denne del af 
Østjylland, især fra periodens tidligste del. Fundet fra Galgehøj giver der-
for vigtig information om den førromerske dyrkningssituation i denne del 
af landet. Af øvrige danske fund til sammenligning med Galgehøjfundet 
skal dog her nævnes et nyt, men noget nordligere placeret kornfund fra 
lokaliteten Grenåvej nord for Århus. Dette fund kan, ligesom fundet fra 
Galgehøj dateres til tidlig førromersk jernalder (Andreasen 2008). Ved dette 
fund bestod kornet ligesom ved Galgehøj overvejende af nøgen og i mindre 
grad af avnklædt byg, selv om indslaget af avnklædt byg på Grenåvej var 
noget større, end det er ved Galgehøj. Desuden kan nævnes dels de arkæo-
botaniske undersøgelser fra Kildebjerg I øst for Ry og dels undersøgelserne 
af de sidste rester af planteføde fra maverne på moseligene ved Grauballe 
og Tollund fra Silkeborgområdet. Alle disse tre fund kunne dateres til før-
romersk jernalder (Helbæk 1950, 1958, Harild et. al. 2007, Jensen & Mik-
kelsen 2006). Både på Kildebjerg I og i moseligenes sidste føde indgik en 
del byg. Ved Grauballemanden var byggen af den nøgne sort, og også ved 
Kildebjerg I dominerede nøgenbyg klart, mens i hvert fald en del af byggen 
fra Tollundmanden var avnklædt.  

Kornfundet fra Galgehøj er vigtigt i forbindelse med diskussionen af byg-
dyrkningen i førromersk jernalder i Danmark. Mens byg af enten nøgen 
eller avnklædt seksradet variant generelt er hyppigst forekommende korn-
sort i prøverne fra ældre jernalder, har nøgenbyg traditionelt været opfattet 
som den vigtigste af de to bygsorter indtil ca. år 0. På dette tidspunkt bliver 
de to arter stort set lige hyppigt forekommende, hvorefter avnklædt byg 
overtager rollen som den dominerende bygsort (Robinson 1994). I løbet af 
de senere år, efterhånden som nye undersøgelser er kommet til, tyder det 
imidlertid på, at der er store regionale forskelle i udbredelsestidspunktet 
for den avnklædte bygsort. Ifølge Peter Steen Henriksen (pers. kommunik.) 
sker der således allerede et skift til avnklædt byg som dominerende hen mod 
slutningen af bronzealderen på Sjælland. Reviderede statistikker over korn-
fordelingen på landsplan viser da også, at der generelt sker et ryk mod mere 
avnklædt byg i Danmark på dette tidspunkt (Robinson 2000, 2003).

I hvert fald i visse områder af Vestdanmark ser dyrkningen af overvejende 
nøgenbyg dog ud til at fortsætte helt ind i romersk jernalder. F.eks. i Lim-
fjordsområdet viser adskillige arkæobotaniske undersøgelser, at nøgenbyg 
dominerede klart omkring overgangen mellem førromersk jernalder og ro-
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mersk jernalder (Henriksen & Harild 2002a + 2002b, Robinson & Henrik-
sen 1994). Hidtidige undersøgelser fra Århusområdet tyder på, at dyrknin-
gen af nøgenbyg også i dette område holdt sig i hvert fald indtil slutningen 
af førromersk jernalder.

De to bygsorter adskiller sig bl.a. fra hinanden derved, at mens avnklædt 
byg sidder fastklemt i avnerne og på kornakset, sidder nøgenbyg meget løst 
på akset, som det relativt let kan falde af, især i moden tilstand. Da efterbe-
handlingen af avnklædt byg i forhold til nøgenbyg er mere arbejdskrævende 
i forbindelse med frigørelsen af kornkerner fra aks, kunne dyrkningen af 
nøgenbyg umiddelbart fremstå som fordelagtig i forhold til dyrkningen af 
avnklædt byg. 

Et problem ved nøgenbyg er imidlertid, at arten under hårdhændet be-
handling kan tabe sine kerner på marken i forbindelse med høsten. Dette 
korntab kan man dog forsøge at imødegå på forskellig måde, eksempelvis 
ved at høste byggen i halvmoden tilstand og lade den eftermodne på stak 
(Mikkelsen 2003: 149) eller ved at høste kornaksene enkeltvis højt på strå-
ene (Robinson & Kempfner 1988: 128). 

Bl.a. fordi avnklædt byg er lettere at håndtere end nøgenbyg, hænger skif-
tet i bygsort sandsynligvis sammen med en effektivisering indenfor agerbru-
get. Som yderligere argument for effektiviseringstanken, har det også været 
nævnt, at avnklædt byg skulle reagere mere positivt overfor jordforbedring 
end nøgenbyg. Det er således muligt, at skiftet markerer en begyndende el-
ler stigende gødskningspraksis i perioden (Lagerås & Regnell 1999).

Det er også meget sandsynligt, at mængden af ukrudtsfrø i de arkæobota-
niske prøver hænger sammen med graden af agerbrugsmæssig intensivering 
i samfundet (Robinson 2000, 2003). Generelt ses der således en ændring i 
de danske fund hen imod større forurening af kornprøver med ukrudt hen 
mod slutningen af bronzealderen i forhold til prøver fra neolitikum og i hvert 
fald den første del af bronzealderen. I denne periode fremtræder afgrøderne 
de fleste steder som stort set ukrudtsfri. Ved en forkortelse af braklægnings-
perioder og en hyppig genanvendelse af samme jordområder til dyrkning, vil 
der efter al sandsynlighed opstå en frøbank i markområdet af spireklare frø 
fra netop de ukrudtsarter, der trives ved hyppig jordforstyrrelse, som f.eks. 
agerbruget forårsager. Ved hyppige flytninger af markområdet vil disse arter 
formodentlig aldrig få tid til at etablere sig. Stigningen i ukrudtsfrømæng-
den vil så yderligere kunne blive fremmet ved gødskning med dyregødning, 
som også vil indeholde frø fra de planter, som dyrene har ædt.

Den yderst lave mængde ukrudtsfrø i prøven fra Galgehøj kunne altså 
sammen med nøgenbygdominansen pege på en relativt ekstensiv agerbrugs-
form. Mht. i hvert fald mængden af ukrudtsfrø kunne der dog også være al-
ternative grunde til den lave ukrudtsmængde. Sådanne grunde kunne være 
effektiviteten af den måde man har renset sit korn, både mens det stod på 
marken såvel som efter høst, udover at selve høstmetoden også kan influere 
på mængden af ukrudtsfrø i prøven. Flere prøver fra forskellige tidspunkter 
af ældre jernalder skal således til, før man med sikkerhed kan udtale sig om 
den generelle agerbrugsform og udvikling af bygdyrkningen i Østjylland.
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EGNET TIL ANTAL

X-NR. ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

X555 Ja! 6000+ Meget få XX Næsten kun nøgenbyg. Enkelte avnklædt byg. Enkelte keramikskår.

Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn af X555.

X-NR: X555 X-NR

Jordprøve (ml.) 1675 Jordprøve (ml.)

Soldet (ml.) 754 Floteret (ml.)

Cf. Avena 1 Cf.havre 

Cerealia indet. 86+832f. (1207+32813f.) Uidentificeret korn 

Hordeum vulgare var. Nudum 813+13f. (14.826+3965f.) Nøgenbyg

Hordeum vulgare var. Vulgare 93 (1332) Avnklædt byg

Hordeum vulgare cf. var. Vulgare 12+1f. (307+31f.) Byg cf. avnklædt byg

Hordeum sp. 507+57f. (5139+1739f.) Byg sp.

Fallopia convolvulus/Polygonum aviculare 1f. Snerlepileurt/Vejpileurt

Persicaria maculosa/lapathifolium 16 Bleg-/fersken-pileurt

Cf. Persicaria maculosa/lapathifolium 1 Cf. bleg-/fersken-pileurt

Poacea 2 Græsfamilien

Indet 2 Uidentificerede frø

Trækul (X-XXXXX) XX Trækul (X-XXXXX)

Tabel 2. Den analyserede prøve.
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Tabel 3. Fordelingen af nøgen og avnklædt byg på Galgehøj.
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