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HEM 5316, Gammelagergård 

(FHM 4296/1760) 

Arkæobotanisk analyse af prøver fra en brønd fra 

førromersk jernalder 

 

Mads Bakken Thastrup, cand.mag. 

 

Indledning 
I forbindelse med anlæggelsen af motorvejen mellem Herning og Holstebro foretog Museum 

Midtjylland arkæologiske undersøgelser af i alt 68.474 m2 ved Gammelagergård (HEM 5316)1 

vest for Herning. Her blev der udgravet bebyggelsesspor i form af stolpehuller, 

kogestensgruber, en brønd og en mulig ovn. I forbindelse med udgravningerne blev der 

udtaget en række floteringsprøver til makrofossilanalyse. 

 

 
Figur 1. Udgravningens omfang 

Prøvebehandling 
Efter endt udgravning blev jordprøverne floteret af Museum Midtjylland. Floteringsanlægget 

består af et anlæg, hvor der tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, 

hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i 

jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede planterester, som til sidst flyder ud 

over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på ca. 

 
1 HEM 5316, Gammelagergård III (FHM 4296/1760). Snejbjerg sogn, Region Midtjylland. Sted- og 
lok.nr.:180314-129. UTM: 492408/ 6220312 zone 32 
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0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge 

floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, kan 

soldes. 

 

Det kursoriske gennemsyn 
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn kan ses i tabel 1. 

Gennemsynet blev foretaget af cand.mag. Mads Bakken Thastrup på Afdeling for 

Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Der kursoriske gennemsyn viste, at der var forkullede kornkerner og/eller frø i få af de 

gennemsete prøver. De fundne kornkerner blev bestemt til byg (Hordeum vulgare).  

Af frø blev erkendt almindelig spergel (Spergula arvensis), bleg/fersken-pileurt (Persicaria 

lapathifolia/maculosa), mulig sæddodder (cf. Camelina sativa), mulig rødknæ (cf. Rumex 

acetosella), lancet-vejbred (Plantago lanceolata), ærteblomst-familien (Fabaceae) og mulig 

kløver (cf. Trifolium sp.).  

Derudover optrådte der enkelte stængler, en uidentificeret rodknold, uforkullet træ og 

bark i prøverne. Trækulsmængden i prøverne var varierende fra lav til høj. 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev to prøver fra brønden vurderet egnede til 

arkæobotanisk analyse. 

 

Brønd A662 
Der blev udtaget fire prøver fra brønden: X61, X62, X63 og X64. De tre første prøver blev 

floteret, mens den sidste først blev gennemset i våd tilstand og derefter floteret. 

Gennemsynet af X64 i våd tilstand gav intet resultat, mens gennemsynet af den floterede 

prøve, nu X803, resulterede i fundet af en kornkerne af byg (Hordeum vulgare).  

 

 

 
Figur 2. Brønd A662 
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De fire prøver er udtaget fra de forskellige lag, der blev erkendt i brønden: 

- X61: Lag 1. Opfyldslag. Mørkt brunt homogent let leret sand med få trækulsnister og 

enkelte håndstore sten. Laget indeholder også små, tynde opfyldslag. 

- X62: Lag 2. Lyst gråbrunt fint sand med en ca. 1 cm bræmme af trækul i den nordlige 

side. 

- X63: Lag 3. Opfyldning der deler sig i to. En mørkgråbrunt sand og en lys brun sand. 

- X64 (X803): Lag 4. Lyst brunt leret sand der er vandførende. 

 

Tre af prøverne fra brønden er 14C-daterede, og de gav en kalibreret alder på 401-121 

f.Kr., hvilket placerer den i førromersk jernalder.  

 

 
Figur 3. Resultaterne af 14C-dateringerne 

 
Samtlige lag i brønden tolkes om opfyldslag. Lag 3 og 4 er stort set fundtomme. Der blev 

dog fundet enkelte kornkerner af byg (Hordeum vulgare) samt et mindre antal af frø fra star 

(Carex sp.), almindelig spergel (Spergual arvensis) og syrefamilien (Polygonaceae) i dem. 

Lag 2 indeholder lidt flere forkullede makrofossiler i form af almindelig spergel (Spergula 

arvensis), sæddodder (Camelina sativa) og rødknæ (Rumex acetosella). Her er det helt klart 

spergel, der er den dominerende sort. 

Lag 1 indeholder langt de fleste forkullede makrofossiler. Der er estimeret, at prøven 

indeholder ca. 18.000 forkullede makrofossiler. Der blev fundet fire forkullede kornkerner i 

form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og byg (Hordeum vulgare). Almindelig 

spergel (Spergula arvensis) er helt klart den dominerende sort med omkring 99,4% af de 

identificerede makrofossiler. De resterende arter består af arter, som typisk bliver betegnet 

som markukrudtsarter: star (Carex sp.), bleg/fersken-pileurt (Persicaria 

lapathifolia/maculosa), græsfamilien (Poaceae), almindeligt fuglegræs (Stellaria media) og 

rødknæ (Rumex acetosella). 

Det er ingen tvivl om, at brønden er blev fyldt op med affald, efter man er holdt op med 

at bruge den som brønd. Ved første øjekast kunne sammensætningen af frøene tyde på, at 

det drejer sig som en tærskerest, der er blevet smidt i brønden, men manglen på avnbaser 

og askled samt det høje antal spergelfrø understøtter ikke helt denne tolkning. Dog brænder 

aksled og avnsbaser nemmere helt væk end kornkerner og frø (Boardman & Jones 1990), og 

derfor kan det ikke helt udelukkes, at det drejer sig om affald fra tærskning.  

Spergel bliver i moderne tid betegnet som ukrudt, og den forekommer ofte på hørmarker. 

Den fremstår ligeledes ofte som ukrudt i forhistoriske fund, men har til tider formentlig været 

fødemæssigt udnyttet (Brøndegaard 1979). På lokaliteten Ginnerup i Thy blev der i en 
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hustomt fra ældre jernalder fundet flere liter oplagret spergelfrø (Jessen 1933). Denne høje 

mængde spergelfrø fra Ginnerup kunne tyde på, at de enten er blevet dyrket eller indsamlet. 

Der er også eksempler fra nyere tid på, at spergel er blevet dyrket og anvendt både til 

menneskeføde og dyrefoder (Brøndegaard 1979, Jensen & Andreasen 2011). 

Sæddodder er ligeledes en sort som både optræder som ukrudt og som dyrket afgrøde, 

(Brøndegaard 1979, Jensen & Andreasen 2011). Der blev kun fundet få frø af sædodder i 

prøverne fra brønden, og derfor kan det ikke fastslås med sikkerhed, om den har været 

dyrket, eller om den skal betragtes som et ukrudtsindslag i de dyrkede afgrøder på 

lokaliteten.  

 

Afslutning 
Makrofossilanalysen af prøverne fra brønden viser, at spergel højst sandsynlig er blevet 

dyrket eller indsamlet på lokaliteten. Spergelfrøene er meget olieholdige, og de kan bruges 

direkte i madlavningen, eller de kan presses for at få olien ud. Af andre afgrøder, som er 

blevet dyrket på lokaliteten, kan nævnes nøgen byg og muligvis sædodder.  

Brønden har efter al sandsynlighed endt sine dage som en affaldsgrube. Den høje 

mængde spergelfrø kunne tyde på, at de er blevet forkullede ved et uheld måske i forbindelse 

med en tørringsprocess. Det er dog også muligt, at de er blevet afbrændt i forbindelse med 

en affaldshåndtering, og efterfølgende er affaldet smidt i den nedlagte brønd.  

 

Planter fundet i prøverne 

Planterne – de dyrkede og indsamlede arter 
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 

ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 

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 vinteren 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. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, 

ruderater, grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; 

Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) 

 

Identificerede planter 
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, 

frøene modnes august sammen med hørplanten. Er tæt forbundet med hørdyrkning, og 

frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950) 

Fallopia convolvulus L. Snerle-pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten er nedliggende 

eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre 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 

bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) 

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Flerårig. Udpræget 

vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder 
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og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende 

græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, 

Jessen & Lind 1922) 

Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange nedliggende stængler, 

omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø næsten hele året. Både 

sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst forekommende ukrudtsart. Planten 

kan optræde meget talrig i kornmarker. Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998, 

Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 

 

 

Svært adskillige planter 
Persicaria maculosa L. Fersken-pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-800 frø pr. plante. 

Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i 

vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolia. Agerjord, ofte 

vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

og 

Persicaria lapathifolia L. Bleg 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) 

 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Carex sp. Star 

Poaceae Græsfamilien 

Polygonaceae Syrefamilien 
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   EGNET TIL ANTAL    
X-NR A-NR. Type ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

55 549 Grube Nej 10> 0 XXXX Byg 

56 546 
Kogestens-

grube Nej 0 0 XX   

57 632 Grube Nej 1 0 XXXX   

58 
592, 
lag 2 Stolpehul Nej 0 0 XXXXX   

61 
662, 
lag 1 Brønd Evt. 0 200+ XXX 

Spergel, enkelte stængler, 
uidentificeret rodknold 

62 
 662, 
lag 2 Brønd Evt. 1 100+ XXX 

Byg, spergel, bleg-/fersken-
pileurt, mulig sæddodder 

63 
662, 
lag 3 Brønd Nej 1 2 XX 

Byg, bleg/fersken-pileurt, cf. 
rødknæ 

65 
684, 
lag 3 Mulig ovn Nej 0 0 XXXX   

66 
684, 
lag 5 Mulig ovn Nej 0 5 X 

Lancet-vejbred, 
ærteblomstfamilien, mulig 

kløver 

320 
1690, 
lag a 

Kogestens-
grube Nej 0 0 XXXX   

322 
1690, 
Lag d 

Kogestens-
grube Nej 0 0 XXXXX   

324 
1687, 
lag d 

Kogestens-
grube Nej 0 0 XXXXX   

325 1691 
Kogestens-

grube Nej 0 0 XXXXX   

801 1515 Brønd Nej 0 0 X Uforkullet træ, bark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn. Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse. 

Trækulsmængden opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største 

indhold af trækul 
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  Delprøver  

Samlet og 
omregnet  

X-nr.   61 61 61 61   3 X-nr. 

Delprøve   1 2 3 4       

A-nr.   A662 A662 A662 A662   A9743   

Prøvestørrelset (ml)   84 22 20 16   650 Prøvestørrelse (ml) 

Analyseret (ml)   84 22 4 -     Analyseret 

                 

Hordeum vulgare var. 
nudum 

  2        2 Nøgen byg 

Hordeum vulgare   1 1      2 Byg 

Cerealia indet, 
fragmenter 

  1 2      3 Kornfragmenter 

Carex sp.       5    25 Star 

cf. Carex sp.     2      2 cf. Star 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

    8      8 Bleg/fersken-pileurt 

Poaceae     1 8    41 Græsfamilien 

Spergula arvensis     3 3.152    15.763 Almindelig spergel 

Stellaria media       1     5 Almindelig fuglegræs 

Rumex acetosella       1    
5 Rødknæ 

                 

Indet       403    2.015 Ubestemmelig 

                 

cf. rodknold   3        3 cf. rodknold 

Trækul (x-xxxxx)            XXXX Trækul (x-xxxxx) 

                 

Bemærkninger            Lag 1 Bemærkninger 

 

 

 

 

  

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af X61. 20% af delprøve 3 er 

gennemset, og antallet af makrofossiler i delprøve 3 er derfor multipliceret med 5. 

I delprøve 4 blev der observeret flere fragmenter og små frø af spergel, disse er ikke 

optalte. Trækulsmængden opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX 

med det største indhold af trækul. Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse. 
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Delprøver  Samlet   

X-nr.   62 62 62 62  9 X-nr. 

Delprøve   1 2 3 4      

A-nr.   662 662 662 662  A9743   

Prøvestørrelset (ml)   10 4 205 1,5  360 Prøvestørrelse (ml) 

Analyseret (ml)   10 4 2,5 1,5    Analyseret 

                 

Hordeum vulgare   1        1 Byg 

                 

Camelina sativa     1 11    12 Sæddodder 

Spergula arvensis     3 198 25  226 Almindelig spergel 

Rumex acetosella       1     1 Rødknæ 

                 

Indet       29 1  30 Ubestemmelig 

                 

Trækul (x-xxxxx)            XXX Trækul (x-xxxxx) 

                 

Bemærkninger            

Lag 2. Opvarmet 

deformeret 

organisk 

materiale Bemærkninger 

  
 
 
 
 
 

 

  Delprøver  Samlet   
X-nr.              X-nr. 

Delprøve   1 2 3 4      

A-nr.   662 662 662 662      

Prøvestørrelset (ml)   4 2 2 1,4  18 Prøvestørrelse (ml) 

Analyseret (ml)   4 2 2 1,4    Analyseret 

                 

Hordeum vulgare   1        1 Byg 

                 

Carex sp.     1      1 Star 

Polygonaceae       1    1 Syrefamilien 

Spergula arvensis       1    1 Almindelig spergel 

                 

Indet     2      2 Ubestemmelig 

Trækul (x-xxxxx)            XX Trækul (x-xxxxx) 

                 

Bemærkninger            
Lag 3 Bemærkninger 

  

Tabel 3. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af X62. Trækulsmængden opgives 

som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul.  

Tabel 4. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af X63. Trækulsmængden opgives 

som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul.  
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