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Peter Mose Jensen, cand.mag.

HBV 1340, Lille Skovgård, 
etape IV (FHM 4296/1751).
Analyse af arkæobotanisk 
materiale fra ældre romersk 
affaldsgrube

1 Lille Skovgård etape IV er beliggende i Vejen sogn, Vejen kommune, har sb/stednr. 190308-165 og 
UTM koordinaterne 506598/6148898 zone 32.

Baggrund
I maj til juni 2014 afdækkede Museet på Sønderskov et ca. 3000 2m stort 
område ved Lille Skovgård vest for Vejen. Indenfor det udgravede område 
fandtes især en rækkelandsby , som bestod af et antal gårdsenheder fra pe-
rioden 50-200 e.Kr. 

Under udgravningen blev der udtaget et antal fl oteringsprøver. Prøverne 
blev efter det afsluttede gravearbejde fl oteret af fi rmaet Scanfl ot ved Niels 
Michaelsen på et fl oteringsanlæg. I fl oteringsanlægget tilsætter man vand 
til jordprøven i en beholder, hvorved fl ydende materiale såsom forkullede 
plantedele fl yder til tops i beholderen. Det fl ydende materiale, som udgør 
selve fl oteringsprøven hældes nu over i et fi nmasket net og tørres, hvorefter 
det er klart til gennemsyn.  

Undersøgelsen
Prøverne blev efter fl oteringen gennemset kursorisk i stereolup, med op til 
X40 forstørrelse af cand.mag. Neeke Hammers på Afdeling for Konserve-
ring og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. Under gennemsynet opgøres 
det anslåede antal kornkerner, frø og mængden af trækul. Det skal noteres, 
at angivne mængder i tabellen er skøn baseret på et hurtigt kursorisk gen-
nemsyn og derfor ikke skal betragtes som eksakte angivelser. 
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Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af de kursoriske gennemsyn fra Lille Skovgård etape IV kan ses i 
tabel 1. Det skal indledningsvist nævnes, at Neeke Hammers er hollænder, 
hvorfor en del af teksten i tabellen er på engelsk. I kolonne 2 i tabellen, an-
giver ”Egnet til analyse?” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs 
potentiale set i relation til et statistisk mindstemål. Opmærksomheden skal 
henledes på, at denne bedømmelse ALENE beror i den enkelte prøve og 
ikke tager hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. En prøve, 
der således vurderes som ”Nej”, kan derfor meget vel anvendes til at belyse 
en særlig problemstilling. Det er tillige vigtigt at understrege, at selvom der 
er et stort antal prøver, som IKKE er fundet egnet til en analyse, så kan 
et samlet analysebillede være vigtigt i forståelsen af lokalitetens funktion. 
Herudover gælder følgende vedrørende tolkningen af tabellen: Trækuls-
mængden opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med 
det største indhold af trækul. ”f”. angiver fragmenter. Betegnelsen ”cf.” 
betyder, at den givne planterest sandsynligvis, men ikke fuldstændig sik-
kert tilhører pågældende art, mens ”sp.” betegner, at planteresten kunne 
henføres til slægt, men ikke nærmere til art. 
En del af de kursorisk undersøgte prøver viste sig at indeholde rester af for-
kullede korn og ukrudtsfrø, selv om mængden af makrofossiler i de fl este 
prøver var begrænset. P2 var dog en undtagelse. I denne prøve fandtes såle-
des en del rester af bl.a. havre, Avena  sp., i form af både kerner og avnrester 
samt kerner af byg, Hordeum vulgare sp. I de øvrige prøver fra lokaliteten 
fandtes der kerner af byg,  Hordeum vulgare sp. og hvede,Triticum sp. Ende-
lig optrådte der trækul i alle prøver i varierende mængde. 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at foretage 
en egentlig analyse af den fundrige prøve P2. 

P-NR EGNET TIL ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

1 Nej 4 0 X barley, cerealia

2 Evt 21, 6f >10 XX oats, barley, Persicaria cf. lapathifolia, Persicaria sp.

3 Nej 4, 3f <5 XXX barley, wheat, cerealia, Persicaria sp.

4 Nej 0 0 XXX

5 Nej 2 <10 XXX barley, cerealia, Persicaria sp.

6 Nej 1, 2f <10 XX cerealia

7 Nej 0 0 X

8 Nej 1 0 XX cerealia

9 Nej 0 <5 XX

10 Nej 2, 2f 0 X barley, cerealia

11 Nej 0 0 X

12 Nej 0 <5 XX

13 Nej 0 <5 XX

14 Nej 0 0 XX big pieces of charcoal

15 Nej 0 0 X

Tabel 1. De kursoriske gennemsyn fra Lille Skovgård etape IV.
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Den analyserede prøve P2
Resultatet af analysen af prøve P2 kan ses i tabel 2. Følgende noter gæl-
der vedrørende tolkningen af tabellen: Trækulsmængden opgives som hen-
holdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. 
”f”. angiver fragmenter. Betegnelsen ”cf.” betyder, at den givne planterest 
sandsynligvis, men ikke fuldstændig sikkert tilhører pågældende art, mens 
”sp.” betegner, at planteresten kunne henføres til slægt, men ikke nærmere 
til art. Endelig markerer fl ere plantenavne adskilt af skråstreg ”/”, at der er 
fl ere tolkningsmuligheder for den pågældende planterest.

P-nr 2 P-nr

Prøvestørrelse ml 88 Prøvestørrelse ml

Avena cf. sativa (avnbaser) 2 Havre cf. dyrket havre (avnbaser)

Avena sp. 5 Havre

Cf. Avena 2 Cf. Havre

Hordeum vulgare var. vulgare 14 Avnklædt byg

Hordeum vulgare sp. 7 Byg

Cf. Secale cereale 1 Cf. rug

Cerealia indet 6 Ubestemt korn

Calluna vulgaris (stængler) 17f. Hedelyng (stængler)

Chenopodium sp. 3 Gåsefod sp.

Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt

Fumaria offi cinalis 1 Lægejordrøg

Galeopsis sp. 4 Hanekro sp.

Galium sp. 1 Snerre sp.

Persicaria maculosa/lapathifolium 14+12f. Bleg/fersken-pileurt

Poaceae 21 Græsfamilien

Rumex acetosella 54 Almindelig rødknæ

Rumex sp. 2 Skræppe sp.

Spergula arvensis 122 Almindelig spergel

Cf. Stellaria 8 Cf. fl adstjerne

Indet. 20 Ubestemte ukrudtsfrø

Trækul XXXX Trækul

Plantestængler indet. 12f. Ubestemte plantestængler

Strå (cf. Cerealia) 2f. Cf. kornstrå

Tabel 2. Den analyserede prøve P2 fra Lille Skovgård etape IV.
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Som det fremgår af tabellen, indeholdt P2 et bredt udvalg af forkullede 
rester af især dyrkede, men også vilde plantearter. Af dyrkede kornsorter 
blev der især fundet avnklædt byg, Hordeum vulgare var. vulgare, havre, Ave-
na sp. og sandsynligvis også rug, Cf. Secale cereale. Mht. forhistoriske fund af 
havre er det et udbredt problem, at man som udgangspunkt ikke kan skelne 
imellem kerner af dyrket havre og ukrudtsarten fl yvehavre. I fundet fra Lille 
Skovgård etape IV fandtes dog ud over havrekernerne også to havreavner. 
Avnerne fra dyrket havre og fl yvehavre adskiller sig modsat kernerne meget 
fra hinanden (fi g. 1). De to havreavner fra Lille Skovgård tilhørte sandsyn-
ligvis dyrket havre, Avena cf. sativa, hvilket kunne indikere, at også havreker-
nerne i prøven tilhørte den dyrkede sort.

Ukrudt var, som det ses i tabel 2, meget fremtrædende i den analyse-
rede prøve. Mest almindelige vilde arter i prøven var især frø fra alminde-
lig spergel, Spergula arvensis og almindelig rødknæ, Rumex acetosella, men 
frø af  græs, Poaceae, bleg/fersken-pileurt, Persicaria maculosa/lapathifolia og 
stængler af hedelyng, Calluna vulgaris optrådte hyppigt. Mht. forekomsten 
af lyngstængler i prøven skal det indskydes, at karaktertrækkene for lyng-
stængler ikke altid er tydelige på plantestængler. En del af de uidentifi ce-
rede stængler i P2 kan derfor sagtens være lyngstængler. Desuden blev kun 
større stængler udtaget under analysen af P2. Der optrådte således en del 
meget små og ofte ukarakteristiske stængelfragmenter i prøven, som det 
blev fundet unødvendigt at udtage. Mht. forekomsten af lyngstængler er der 
opsummerende efter al sandsynlighed en del fl ere lyngstængler i prøven end 
tabel 2 indikerer. 

En del af de vilde arter i prøverne som f.eks. bleg/fersken-pileurt afspejler 
sandsynligvis markukrudt og har sikkert hørt sammen med kornet i prøven. 
Almindelig spergel og almindelig rødknæ fi ndes ligeledes meget hyppigt 
som markukrudt på sandet og næringsfattig jord. Disse to arter kan dog 
også optræde på mere vedvarende græs og hedearealer. Jfr. den relative store 
forekomst af lyngstængler i prøven er det meget sandsynligt, at frøene fra 
spergel og rødknæ og i øvrigt også frøene fra græs afspejler planter, som er 
blevet indsamlet sammen med lyngen i prøven. 

Fig. 1. Avner fra dyrket havre (øverst) og fl yvehavre (nederst) (Efter Van Zeist 1968, s. 144).
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Diskussion af P2 
P2 er udtaget fra grube A778, som ligger placeret umiddelbart syd for en 
romersk rækkelandsby (fi g. 2). Gruben er arkæologisk dateret til ældre ro-
mersk jernalder. Den indeholdt udover forkullede korn og frø et blandet 
indhold af trækul, keramik og sten af forskellig størrelse og er samlet tolket 
som en formodet affaldsgrube.

Denne tolkning passer fi nt med den blandede plantesammensætning i 
den analyserede makrofossilprøve, som bestod af en skønsom blanding af 
trækul, forskellige afgrøderester samt rester af lyng, der af én eller anden 
grund har været indsamlet. Prøven afspejler derfor sandsynligvis resterne 
af en blanding af forskellige aktiviteter, som har foregået på stedet, og som 
enten tilsigtet eller utilsigtet er blevet forkullet, hvorefter det er havnet i gru-
ben sammen med andet affald. 

Fig. 2. Grube A778 (markeret ved den røde pil).
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Sammensætningen af dyrkede arter er ganske typisk for romersk jernal-
der i Danmark. Havre dyrkes fra omkring slutningen af yngre bronzealder 
og er meget almindelig i ældre jernalder især i Jylland (Robinson et. Al. 
2009). Mht. bygdyrkningen ses det generelt, at man mere eller mindre om-
kring år 0 overgår fra dyrkning af nøgenbyg, som indtil dette tidspunkt har 
været den altdominerende bygsort, til dyrkningen af avnklædt byg (Hardt 
2003, Jensen & Andreasen 2011). Efterhånden som dyrkningen af avnklædt 
byg vinder frem daler betydningen for nøgenbyg hurtigt, og denne art for-
svinder stort set i løbet af romersk jernalder. Det markante skift i foretrukne 
bygsort har været diskuteret en del, og har især ofte været tilskrevet effekti-
viseringer indenfor agerbruget, som f.eks. en stigende anvendelse af gødsk-
ning. Avnklædt byg skulle således ifølge fl ere forskere reagere mere gunstigt 
end nøgenbyg på øget anvendelse af gødskning på markjorden. Hvad end 
grunden til ændringen er hænger forandringen efter al sandsynlighed sam-
men med nogle helt grundlæggende agerbrugsmæssige forandringer inden-
for bygdyrkningen midt i ældre jernalder. Med forbehold for, at der blot er 
analyseret den ene prøve fra Lille Skovgård etape IV tyder, det således på, 
at man har bedrevet den ”nye” form” for agerbrug centreret omkring dyrk-
ningen af avnklædt byg på stedet.

Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter
Avena cf. sativa L. Havre cf. dyrket havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte 

sammen med Flyvehavre. (Hansen 1993)

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. 
Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 
2005)

Cf. Secale cereale L. Cf. almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har 
ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993)

Identifi cerede planter
Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng. 20-60 cm, blomstrer august-sep-

tember. Flerårig. Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser. 
(Hansen 1993)

Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som en-
ten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra an-
dre planter, omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-
september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. 
Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er 
mest generende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved be-
byggelse (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950)
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Fumaria offi cinalis L. Læge-Jordrøg. 10-30 cm høj (10-40 cm). 300-1600 
frø pr. plante. Blomstrer maj-august. Sommerannuel, kan dog klare sig i 
milde vintre. Ret almindelig som ukrudt i forårssåede afgrøder, især i vår-
sæd på gode kalkholdige jorder. Agerjord (Frederiksen et al. 1950, Hansen 
1993)

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. 
Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrø-
der på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, 
strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, 
skovrydninger, agerjord (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & 
Lind 1922)

Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring 
3.200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer 
både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vin-
teren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i 
vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som 
foder til fårene. Næringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grus-
grave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; 
Hansen 1993; Jessen & Lind 1922)

Svært adskillelige planter
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-

800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommeran-
nuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som 
Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater (Frederiksen 
et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

og
Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj, 

omkring 800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. 
Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i 
lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan 
også forekomme i vintersæden (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, 
Hansen 1993)

Usikker bestemmelse
Cf. Stellaria sp., Cf. Fladstjerne sp. 

Planter identifi ceret til slægt eller familie
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Galeopsis sp. Hanekro sp.
Galium  sp. Snerre sp.
Poaceae sp. Græsser sp.
Rumex sp. Skræppe sp.
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