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Undersøgelsens forhistorie
I forbindelse med udgravningerne forud for anlæggelsen af motorvejen
mellem Odense og Ringe blev der ved lokaliteten Lumbyvej afdækket
levn efter et grøftanlæg og gruber, som er dateret fra midten af førromersk jernalder.1 Desuden blev der fundet tre treskibede hustomter, som
antageligt skal dateres til romersk jernalder. I forbindelse med udgravningen blev der ﬂoteret et par prøver, primært med henblik på at fremskaffe materiale til en C14-datering. Ved gennemsyn af dette materiale
blev det konstateret, at ﬂere af prøverne indeholdt ganske store mængder
arkæobotanisk materiale i form af korn og ukrudtsfrø, og det blev herefter besluttet, at materialet skulle gennemses for informationer vedr. det
datidige agerbrug.

De arkæobotaniske prøver fra pladsen
Der er i alt på lokaliteten udtaget 15 jordprøver til ﬂotering. Disse er
efterfølgende ﬂoteret af Odense Bys Museer og indsendt til Moesgårds
Konserverings- og Naturvidenskabelige Afdeling til vurdering og eventuel analyse.
På Moesgård blev de 15 ﬂoteringsprøver kursorisk gennemset af Peter
Hambro Mikkelsen. Ud fra det kursoriske gennemsyn blev det vurderet,
at 10 prøver var velegnede til videre undersøgelse. Undersøgelsen af de
10 prøver blev foretaget af Peter Mose Jensen.
Resultatet af analyserne kan ses i tabel 1.

Gennemgang af de arkæobotaniske undersøgelser
Grube O
Fra gruben i langhuset K3 (se ﬁg. 1-2), der har en bred datering til førromersk jernalder, er der undersøgt prøve X 263. Prøven er udtaget i
lag 2 og 3 og indeholdt en blanding af dyrkede kornsorter i form af byg
og brødhvede og forskellige arter af ukrudtsfrø. De mest fremtrædende
ukrudtsarter er bleg-/fersken-pileurt og snerlepileurt, som er typiske
1 Årslev Sogn, Vindinge herred, Fyns amt, stednr. 090619-25. FOR 2003-2122-0163,
UTM 591256/6129668.
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X-NR
Floteret (ml.)

X 97

X 98

X 99

X 102

X 118

X 119

X 124

X 125

X 263

49

218

73

26

32

10

29

7

21,5

4

1

Aksdele (secale eller hordeum)
Avena sp.

2

Avena cf.

1

Aksdele (secale eller hordeum)

1

Havre sp.

1f.

Havre cf.

Camelina sativa

3

Camelina sativa cf.

3

Cerealia indet
Hordeum vulgare var. nudum

170+806 f.

7+3f.

3

1

23+40f. 13+20f.

Hordeum vulgare var. nudum cf.
1

3

4

18+11f. Korn ubestemmelig

4

Nøgenbyg

1

Linum usitatissimum

1

3

Avneklædt byg
Avneklædt byg cf.

1

78

1

6

1

14

Byg sp.
Byg cf.

1

5

197+2f.

23

Secale cereale cf.

2f.

7+12f.

5+6f.

Triticum aestivum

216

9

1
2

Triticum cf. aestivum
3

183+12f.

5
1

4

Hordeum cf.

Triticum sp.

Sæddodder cf.

70+101f.

Nøgenbyg cf.

1

1

Hordeum vulgare var. Vulgare cf.

Secale cereale

6+5f.

1f.

Hordeum vulgare var. Vulgare

Hordeum sp.

10

Sæddodder

Almindelig hør

1

Rug.
Rug cf.
5

Brødhvede

2

Hvede sp.

1

Hvede cf.

1

Hvede cf. brødhvede

2

Triticum cf.
Corylus avellana, nøddeskaller

9f.

Hassel, nøddeskaller

Corylus avellana, nøddeskaller (cf.)

3f.

Hasselnøddeskaller (cf.)

Bromus sp.
Carex sp.

4f.
2

2f.

1

Chenopodium album

5

12+2f.

Chenopodium sp.

2

46+4f.

7
5+1f.

3

Hvidmelet gåsefod

10

2

1

Euphorbia helioscopia
Fabaceae

2

Fabaceae cf.

Gåsefod sp.
Skærmvortemælk

3

Ærteblomstfamilien

1

Ærteblomstfamilien cf.

Fallopia convolvulus

2

1

1

1

6

1

Galeopsis cf.
Galium sp.
Lolium perenne cf.

19+4f.

3

Snerre sp.
Almindelig rajgræs cf.

4

8

13+2f.

2

2

Poaceae

6

1

178

2

3

Poaceae cf.

3

7+1f.

28+7f.

4

Græsfamilien cf.
1

1f.
1

Polygonum aviculare cf.

Vejpileurt
Vejpileurt cf.

1

Raphanus raphanistrum (skulpe)

Bleg-/Fersken-pileurt
Græsfamilien

1

28

Kiddike (skulpe)

1

Rumex acetosella

Snerlepileurt
Galeopsis cf.

Persicaria merculosa/lapathifolium

Polygonum aviculare

Hejre sp.
Star sp.

Rødknæ

Rumex cf.

Skræppe cf.

Spergula arvensis

1

3

Almindelig spergel

Tripleuspermum inodorum

5

Lugtløs kamille

Tripleuspermum inodorum cf.

13

Lugtløs kamille cf.

Indet

4

8

Blomsterknopper

3

11

2

5

2

3

1

Svampesporer (X-XXXXX)
Trækul (X-XXXXX)

4

Blomsterknopper

XXXX
XXXX

XXXXX

XXXX

Ubestemmelige

XXX
XXX

XXX

XX

XXX

Svampesporer (X-XXXXX)
XX

XXX

Trækul (X-XXXXX)

Tabel 1: Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art.
Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmuligheder for planteresten.
Sp. markerer, at en planterest kan bestemmes overordnet til slægt men ikke nærmere til art.
Elementer markeret med X´er viser mængden af elementerne ud fra et subjektivt skøn. Ét X=laveste mængde og fem
X´er=højeste mængde.
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Figur 2: Profiltegning af maskinsnittede gruber, anlæg O. 1:20.

markukrudtsarter. Endelig blev der fundet ﬂere fragmenter af hasselnøddeskaller, som indikerer, at der er foregået en indsamling af hasselnødder
på lokaliteten.
Blandingen af korn, ukrudt og hasselskaller afspejler formodentlig en
mere eller mindre tilfældig sammenblanding af forkullede planterester,
der er havnet i gruben sammen med andet affald.

Langhus K1
Der er undersøgt ﬁre prøver fra langhus K1, som er dateret til romersk
jernalder. De undersøgte ﬂoteringsprøver kommer fra tre tagbærende
stolpehuller. Således tilhører prøve X 97 stolpe FF, prøve X 98 stolpe ED
og X 99 samt X 102 tilhører stolpe EJ, se ﬁg. 3.
Artssammensætningen i prøverne fra de tre stolpehuller varierer en del
fra hinanden.
Prøve X 97 bestod således af hvede, hvoraf det kun var muligt med
sikkerhed at erkende brødhvede. Ud over brødhvede forekom de øvrige
kornarter kun i form af enkelte kerner af havre, nøgenbyg og rug.
Vedrørende havre skal nævnes, at det som regel ikke er muligt at
skelne mellem dyrket havre, Avena sativa og ukrudtsarten ﬂyvehavre,
Avena fatua. I ingen af prøverne fra Lumbyvej kunne der skelnes mellem
de to underarter af havren, hertil kræves meget velbevarede kerner.
Ukrudtsfrø forekom kun fåtalligt i form af typisk markukrudt (bleg-/
fersken-pileurt) og arter, der vokser under mere variable økologiske forhold, dvs. star- og græsfrø og frø af ærteblomstfamilien.
Den stærke dominans af brødhvede i forhold til andre indslag såsom
ukrudtsfrø og aksdele tyder på, at prøven for hovedpartens vedkommende
består af en relativt grundigt renset hvedeafgrøde, som enten med overlæg eller ved et uheld er forkullet og efterfølgende er endt i stolpehullet.
Ud over planteresterne skal det nævnes, at der fandtes en del trækul i
prøven.
Prøve X 98 fra stolpe ED indeholdt relativt få planterester. De dyrkede
arter i prøven bestod mest af byg, hvoraf to kerner kunne bestemmes
som henholdsvis nøgen og avneklædt byg. Ud over byggen forekom der et
enkelt eksemplar af almindelig hør.
Ukrudtet i prøven består hovedsageligt af markukrudt, især bleg-/fersken-pileurt og hvidmelet gåsefod. Der var også en meget høj trækulsmængde i prøven.
Både prøverne X 99 og X 102 kommer fra stolpe EJ, og de to prøver
ligner også hinanden meget på artssammensætningen. Den klart hyp3

pigst forekommende kornsort i begge prøver er rug. Udover rug forekommer der kun ganske få kerner fra andre kornsorter. Der forekommer ﬂest
hvedekerner, men enkelte kerner af avneklædt byg forekommer også.
Ukrudtsfrø ﬁndes overvejende i X 99, hvor fundmængden i det hele
taget er størst. Her forekommer de i en relativt høj mængde. Hovedparten af ukrudtsfrøene i prøven er græsfrø. Græs vokser under forskelligartede økologiske forhold, og kan således være vanskelig at anvende til at
bestemme de miljømæssige faktorer. Blandt planter med smallere økologiske krav dominerer arter, der typisk gror på marker og anden forstyrret
grund, hovedsageligt i form af hvidmelet gåsefod, bleg-/fersken-pileurt
og lugtløs kamille. Der blev tillige fundet en del græsfrø, som formodentlig er almindelig rajgræs. Som det er anført i denne rapports appendiks,
så kommer artens navn rajgræs fra det engelske “ryegrass” eller “raygrass”, der betyder ruggræs, og arten er hyppigt fundet sammen med rug
i sydvestjyske jernudvindingsovne fra yngre romertid og germansk jernalder (Mikkelsen 2003).
Den samlede vurdering af X 99 og X 102 må være, at de pga. kompositionelle ligheder sandsynligvis afspejler samme fund, der ud fra den
stærke dominans af rug klart viser, at der er tale om en rugafgrøde. At
ukrudtsfrø optræder i nogen mængde viser, at afgrøden ikke var meget
grundigt renset.
Tolkningen af prøverne fra de tagbærende stolper i K1 må afsluttende
være, at de formodentlig afspejler afgrøderester, der sammen med de
tilhørende ukrudtsfrø på den ene eller anden måde er blevet forkullet og
havnet i stolpehullerne. Da der kun fandtes få planterester i X 98, er det
vanskeligt at komme med vidtgående konklusioner over denne prøve,
men den store forskel på artssammensætningen mellem X 97 og X 99/X
102 viser, at der er tale om to separate afgrøderester stort set uden sammenblanding. At planterestmængden i de to prøver er forholdsvis beskeden viser, at prøverne efter al sandsynlighed er kommet ned i stolpehullerne ved uheld eller tilfældigheder f.eks. fra oplagret korn i langhuset
eller i forbindelse med madlavning, snarere end at de er bevidst deponeret.
Interessant er det, at begge de fundrige stolper: Stolpe EJ og stolpe FF
ligger i østdelen af langhuset, mens stolpehullerne i vestdelen af huset har
været langt mere fundtomme, hvilket er en indikation på, at østenden
oprindelig har været beboelsesenden af huset, mens vestenden kan have
fungeret som staldende.

Langhus K2
Fra langhuset K2 er der undersøgt ﬁre prøver: X 118, X 119, X 124 og
X 125. For en placering af prøverne i stolpehullerne, se ﬁg. 3. De ﬁre
prøver er alle udtaget fra stolpehuller til tagbærende stolper i huset.
Prøverne X 118 og X 119 er således fra stolpe “FX”, prøve X 124 er fra
stolpe “EO” og prøve X 125 er fra stolpe “GM”. Der er generelt relativt
få planterester i de ﬁre prøver bortset fra X 124, hvori der forekom en del
planterester.
Der forekommer en ret stor spredning af de dyrkede arter. Hvede og
rug, som var de kornsorter, som optrådte hyppigt i langhus K1, blev kun
fundet i form af en enkelt kerne af formodet brødhvede samt en rugkerne, begge i prøve X 118. Byg ser derimod ud til at være mere fremtrædende i langhus K1, idet denne art forekommer i alle ﬁre prøver og
4

forekommer relativt hyppigt i X 124. Der forekommer både nøgen og
avneklædt byg. Da det kun var muligt at bestemme nogle få bygkerner til
henholdsvis nøgen eller avneklædt variant, er det dog ikke muligt at fastslå, hvordan mængdeforholdet har været.
Af øvrige dyrkede arter på pladsen blev der fundet hør i ﬂere prøver
samt sæddodder. Der blev desuden fundet havre, som kan have været
dyrket, men som også kan være ﬂyvehavre og dermed ukrudt. Ligesom
havre anses sæddodder almindeligvis som dyrket gennem hele romersk
jernalder, men den kan også ﬁndes som ukrudt i hørmarker (se f.eks.
Robinson 1994).
Ukrudtet i de ﬁre prøver er især præget af markukrudt. Af typisk markukrudt kan nævnes hvidmelet gåsefod, bleg-/fersken-pileurt og almindelig
spergel, denne sidste art er ofte knyttet til bygmarker (Mikkelsen 2003).
Der fandtes forholdsvis få planterester efter ukrudt i X 118, X 119 og
X 125, og der kan derfor ikke laves vidtgående tolkninger på baggrund af
disse prøver.
X 124 repræsenterer med sit overvejende indhold af byg samt et
forholdsvist ringe indslag af markukrudtsfrø en formodentlig relativt
velrenset bygafgrøde, der ligesom for de undersøgte prøver i K1´s vedkommende, af den ene eller anden årsag, er blevet forkullet og havnet i
stolpehullet.

Målinger af kornkernerne
I tabel 2 ses resultatet af opmålinger af kornkernedimensionerne af 50
velbevarede rugkerner fra prøve X 99. Dimensionsmålingerne af rugkerner kan være med til at belyse, om kernerne er store nok til at være
dyrket rug, eller om de er så små, at de sandsynligvis har været ukrudtsfrø (Mikkelsen 2003).
En sammenligning mellem de målte rugkerner fra Lumbyvej med
øvrige rugkernemålinger fra det danske område kan ses i tabel 3. Heraf
fremgår, at kernerne fra Lumbyvej er forholdsvis lange, mens kernerne
har middelhøje værdier for henholdsvis bredde og højde. I længden er
kernerne på størrelse med rugen fra Oxbøl, dateret til 6. årh. e.Kr. og
kun lidt kortere end rugen fra Aggersborg, dateret til det 10. årh. e.Kr.
(Helbæk 1957, 1977). I bredden er rugen som sagt lidt kortere og ligger
blandt daterede fund mellem rugen fra Vinding, dateret til 1.-2. årh.
e.Kr. (Robinson NNU-rapport) og Drengsted, prøverne MF og VE, som
er dateret til henholdsvis 420 og 560 e.Kr. (Mikkelsen 2003). I højden
svarer kernerne til rug fra Sorte Muld, som er dateret til 6. årh. e.Kr., fra
et grubehus XIV i G. Lejre dateret til 8.-10. årh. e.Kr. (Robinson 1991),
og rugen fra Aggersborg, der som nævnt er dateret til det 10. årh.

Længde

Bredde

Højde

Snit

5,0

1,9

1,8

Min.

3,6

1,3

1,3

Max.

6,4

3,0

2,7

Tabel 2: OBM 8900, X 99. Kornkernedimensioner for rug (50 stk.).
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Længde
3,8

Snorup x 529

Højde
1,6

Østerbølle

Bredde
1,6

Snorup x 529

3,9

Snorup, x 613

1,6

Østerbølle (1977)

1,6

Østerbølle

4,1

Snorup, x 33

1,6

Drengsted, x 661

1,6

Østerbølle (1977)

4,3

Snorup, x 7

1,6

Österrönfeld

1,6

Drengsted, x 661

4,3

Vinding

1,7

Snorup, x 613

1,6

Österrönfeld

4,3

G. Lejre, Grubehus XIV

1,7

Snorup, x 758

1,7

Drengsted, MC

4,4

Drengsted, MC

1,8

Snorup x 529

1,7

Snorup, x 613

4,4

Snorup, x 4025

1,8

Vinding

1,7

Snorup, x 758

4,5

Drengsted, MF

1,8

G. Lejre, Grubehus XIV

1,7

Vinding

4,5

Drengsted, VE

1,9

Drengsted, PF

1,8

Drengsted, PF

4,5

Østerbølle

1,9

Drengsted, MC

1,8

Snorup, x 33

4,5

Østerbølle (1977)

1,9

Lumbyvej

1,8

Sorte Muld (1977)

4,6

Snorup, x 758

2,0

Drengsted, MF

1,8

G. Lejre, Grubehus XIV

4,6

Præstestien

2,0

Drengsted, VE

1,8

Aggersborg

4,6

Kregme

2,0

Snorup, x 7

1,8

Lumbyvej

4,6

Österrönfeld

2,0

Snorup, x 33

1,9

Drengsted, MF

4,7

Drengsted, PF

2,0

Snorup, x 147

1,9

Drengsted, VE

4,7

Snorup, x 39

2,0

Sorte Muld

1,9

Snorup, x 7

4,7

Snorup, x 147

2,0

Sorte Muld (1977)

1,9

Snorup, x 147

4,7

Drengsted, x 661

2,0

Oxbøl

1,9

Ribelund x 118

4,7

Øster Aalum

2,0

Præstestien

1,9

Sorte Muld

4,8

Snorup, x 25

2,1

Ribelund x 118

1,9

Oxbøl

4,9

Snorup, x 19

2,1

Aggersborg

1,9

Præstestien

5,0

Ribelund x 118

2,1

G. Lejre, Ovn

1,9

Kregme

5,0

Oxbøl

2,2

Oxbøl - ACTA

2,0

Snorup, x 19

5,0

Lumbyvej

2,2

G. Lejre, Store hald

2,0

Ribelund x 75

5,1

Aggersborg

2,2

Kregme

2,0

Ribelund x 110

5,2

Ribelund x 75

2,3

Snorup, x 19

2,0

Oxbøl - ACTA

5,2

Ribelund x 110

2,3

Snorup, x 25

2,0

G. Lejre, Store hald

5,2

Sorte Muld (1977)

2,3

Snorup, x 4025

2,0

G. Lejre, Ovn

5,2

Ejstrup, grubehus N57

2,3

Ribelund x 75

2,1

Snorup, x 25

5,2

G. Lejre, Store hald

2,3

Ejstrup, grubehus N57

2,1

Snorup, x 39

5,3

Oxbøl - ACTA

2,3

Ejstrup, stolpehul N328

2,1

Snorup, x 4025

5,3

Ejstrup, stolpehul N328

2,4

Snorup, x 39

2,1

Ejstrup, stolpehul N328

5,4

Sorte Muld

2,4

Ribelund x 110

2,1

Øster Aalum

5,6

G. Lejre, Ovn

2,4

Øster Aalum

2,2

Ejstrup, grubehus N57

6,1

Lilleborg

2,7

Fyrkat

2,6

Fyrkat

6,6

Fyrkat

-

Lilleborg

-

Lilleborg

Tabel 3: Sammenligning af kornmålinger fra øvrige jernalderlokaliteter.(Efter Mikkelsen 2003).

Den målte rug fra Lumbyvej er således størrelsesmæssigt på linje med
andet dyrket rug i Danmark. Det skal dog nævnes, at den målte rug fra
Lumbyvej var en renset afgrøde. De mindste kerner vil antagelig være
renset fra i forbindelse med kornrensningen, og rugen vil fremstå med
forholdsvis store kerner i forhold til andre urensede fund fra Danmark.
Målingen af kornkernerne fra Lumbyvej skal ses som et forsøg på at
indplacere kernestørrelsen i et tidsmæssigt forløb. Idet der endnu ikke
foreligger nogen C14-datering, er der ingen fastlagt datering, men størrelsesmæssigt fremgår det, at rugen sagtens kan være fra sen germanertid.
En forekomst af så veludviklede rugkerner allerede i romersk jernalder
er påfaldende, og det bør forsøges afklaret, hvordan dette kan tolkes.
6

Agerbruget i romersk jernalder på Lumbyvej
De ni undersøgte prøver fra Lumbyvej giver et indblik i hvilke arter, man
dyrkede i ældre jernalder.
Den enlige prøve X 263, som er dateret til førromersk jernalder, viser,
at der på dette tidspunkt blev dyrket byg og brødhvede, og at der foregik en indsamling af hasselnødder, i modsætning til de otte prøver, som
er dateret til romersk jernalder, var der ingen eksempler på indsamlede
hasselnødder.
I romersk jernalder optræder der blandt de dyrkede arter i denne periode især hvede, rug og byg. Ud fra de forholdsvis få undersøgte prøver er
det vanskeligt at afgøre betydningen af de forskellige kornsorter i forhold
til hinanden, men ud fra antallet af rugkerner og de målte rugkerners
dimensioner i prøve X 99, så må rugen fra Lumbyvej betragtes som
værende dyrket og ikke som ukrudt. Rugen fra Lumbyvej hører således
til den tidligste dyrkede rug i Danmark og klart den tidligste dyrkede rug
på Fyn – hvorfra der kun er foretaget ganske få undersøgelser vedrørende
jernalderens agerbrug.
For byggens vedkommende kunne der både identiﬁceres nøgen og
avneklædt byg. De to underarter af byg optræder i nogenlunde lige store
mængder i prøverne, men pga. de få bygkerner, der kunne nærmere
bestemmes som enten nøgne eller avneklædte, kan det ikke siges, hvilken af de to bygsorter der har været den vigtigste på lokaliteten. Det er
den gængse opfattelse, at nøgenbyg i løbet af den sene del af førromersk
jernalder og begyndelsen af romersk jernalder bliver gradvist fortrængt af
avneklædt byg. Når begge optræder i nogenlunde ligelig fordeling, peger
det således på den tidlige del af romersk jernalder.
Dyrkningen på Lumbyvej i romersk jernalder omfattede ud over
hvede, rug og byg også hør, samt muligvis sæddodder og havre. Sidstnævnte to arter optræder dog i så få tilfælde, at de lige så vel kan repræsentere ukrudt som dyrkede afgrøder.
I de to undersøgte langhuse, K1 og K2 fra romersk jernalder, ses klare
kompositionelle forskelle på de undersøgte prøver. Således ﬁndes både en
prøve, der er domineret af brødhvede og prøver, som er domineret af rug
i K1. Disse prøver står overfor K2, hvor byg tilsyneladende er den dominerende kornsort.
At de to ukrudtsarter lugtløs kamille og almindelig rajgræs optrådte i
rugprøverne er en meget vigtig observation, idet de kan kædes sammen
med den tidlige vinterdyrkning af rug i Danmark (Mikkelsen 2003).
Rugen fra Lumbyvej er således med dateringen til romersk jernalder
muligvis det tidligste eksempel på vinterdyrket rug i Danmark. Samtidig
hermed forekommer Raphanus raphanistrum, kiddike, i X 119. Denne
ukrudtsplante er tæt forbundet med vårsået byg, men da kiddike kun
optræder i et enkelt tilfælde og sammen med få bygkerner, så er det kun
en indikation på en vårsået bygafgrøde.
Undersøgelsen af de arkæobotaniske prøver fra Lumbyvej har således
givet et vigtigt indblik i, hvornår og hvordan rugdyrkningen kom til Danmark.
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Figur 3: Hus K1 og K2
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk
genstandsmateriale.
Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser,
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter
samt arkæozoologiske undersøgelser.
Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som
f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser
af konserveringsteknisk karakter.
Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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