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Summary 

 

The main focus of this project has been to determine the sex and age 

at death of a collection of skeletal remains of individuals from 

Segermes, a Roman town in North Africa. The bones were excavated 

by a Danish/Tunisian team in the late 1980´s and brought to the 

Panum Institute in Copenhagen. Since then nobody has examined 

them. They are very fragmented, so it was a challenging task to 

determine not only age and sex but also the number of individuals 

represented. We’ve used a combination of handbooks and skills 

learned at our year studying Biological Anthropology at the University 

of Southern Denmark in Odense to arrive at the results. Because of 

the many possible sources of error we’ve given fairly wide age-ranges 

and only sexed the skeletons where we were comparatively sure.  

We found that the least likely number of individuals were 20. Of these, 

seven were children, 11 adults and two of indeterminate age. Out of 

the 11 adults, five were females, three males and three of unknown 

sex. None of the adults were very old, the ages ranged from 18 to 50.  

We also looked at the history and context of the skeletons. The town 

of Segermes was founded by the Romans relatively late, around 180 

AD, in what was then the province of Africa Proconsularis and today 

Tunisia. The population probably consisted mainly of local North 

Africans (Berbers) mixed with Latin speakers. The town was occupied 

from the end of the second to the sixth century AD and the skeletons 

we’ve worked on seems to come from a necropolis from this period. 

The necropolis is located South West of Segermes and was found 

accidentally, resulting in a rescue excavation. Only some of the bones 

were found in situ in graves while the rest were picked up on the 

surface. The graves have not been used for the rich, since there was a 
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noticeable lack of grave goods and the burials themselves were simple 

and unadorned. There were three types of graves represented: regular 

earth graves, cist graves and amphora graves. All of the above were 

inhumation burials but we did encounter some bone fragments which 

showed signs of cremation among the commingled bones. It seems as 

though there’s a pattern in the way people were buried, both in grave 

type and location. For instance, a lot of the children were buried in a 

separate part of the necropolis. 

Because of the badly preserved and very fragmented state of the 

bones it’s difficult to find out more about the individuals than their age 

at death and sex and because of the quite small number (only 20) it’s 

difficult to conclude much about the population they came from. We 

only found slight signs of disease on one individual but again this is 

probably because of the state of preservation. It seems like none of 

the individuals were very old and there were relatively many children. 

In particular there was a high percentage of older children (from the 

age of 2 and up to 18), which indicates a high mortality among this 

group in the population. This could mean that not just infants were at 

risk for infectious diseases but also older children, maybe because the 

diseases were spread among different communities in recurrent 

epidemics but weren't endemic because of insufficient population size 

and communication level. However, this is highly speculative due to 

the small sample size and possible bias due to the apparent 

segregation between the burials of some children and adults in the 

necropolis. 
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Indledning 

af Mette Arenfeldt og Eva Forsom 

 

Omdrejningspunktet for dette projekt er en samling fragmenterede 

skeletter, udgravet i 1988 i Segermes, en romersk provinsby i det 

nuværende Tunesien. De er herefter blevet opbevaret på 

Panuminstituttet i København, da udgravningerne i Segermesområdet 

blev foretaget gennem samarbejde mellem danskere og tunesere, det 

såkaldte Projekt Africa Proconsularis. Siden knoglerne kom til Danmark 

er der ikke nogen, der har beskæftiget sig med dem, og de er derfor 

ikke blevet publiceret. Derfor fandt vi dem relevante som materiale til 

vores projekt, da vi derved fik mulighed for at kombinere vores 

kompetencer indenfor biologisk antropologi og klassisk arkæologi, der 

er vores hovedfag. 

Den første (og måske største) udfordring i projektet har været at køns 

- og aldersbestemme de meget fragmenterede og dårligt bevarede 

knogler, samt at finde ud af, hvor mange individer, der var 

repræsenteret. Dette gjorde vi i fællesskab med brug af de metoder, vi 

havde lært i løbet af vort år på suppleringsuddannelsen i biologisk 

antropologi på SDU i Odense. Vi benyttede udover vores basismanual, 

ADBOU 2009, især følgende grundbøger: Lynnerup (red.) m.fl., 

”Biologisk antropologi”; Bass 2005, ”Human Osteology” og White & 

Folkens 2005, ”The Human Bone Manual”. Derudover har vi til tider 

benyttet os af sammenligning med materiale på Panum: til 

kønsbestemmelse brugte vi som sammenligningsgrundlag blandt andet 

et skelet af en moderne mand, som var til rådighed i laboratoriet.  

Det har været problematisk at komme i besiddelse af information 

vedrørende skeletterne. De er fundet i forbindelse med en 

nødudgravning af en nekropol, som ikke er beskrevet i 
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udgravningspublikationerne for Projekt Africa Proconsularis. Vi 

kontaktede Hjørdis Nielsen, som stod for nødudgravningen, og fik 

gennem hende adgang til en privat udgravningsdagbog samt nogle 

planer over feltet. Et uddrag af bogen samt planerne er vedlagt som 

bilag. Herudover fik vi hjælp af John Lund, som var keramikekspert på 

projektet. 

Køns - og aldersbestemmelsen er opdelt i to afsnit, så vi hver især kan 

demonstrere vores håndtering af skeletterne. Vi har løbende beskrevet 

vores metode og ræssonementet, der leder frem til de endelige 

konklusioner for hvert individ. Der er indsat billeder i teksten, men der 

er også vedlagt et katalog på Cd-rom der indeholder samtlige 

fotografier vi tog i forbindelse med arbejdet. 

En samlet oversigt, der viser alle resultaterne af undersøgelserne er 

vedlagt som bilag. Efter køns - og aldersbestemmelse følger en 

opsummering og analyse af resultaterne samt en diskussion af 

betydningen af disse. Er der nogle bestemte mønstre mht. 

kønsfordeling? Eller udgør en bestemt aldersgruppe en stor del af 

populationen på nekropolen? Kan man drage nogle statistiske 

konklusioner, eller er materialet for sparsomt? 

Herefter kommer et afsnit om datering af nekropolen og skeletterne, 

ud fra fundmateriale. Dette efterfølges af en gennemgang af de mange 

fejlkilder, der skal tages hensyn til. 

I resten af opgaven fokuseres der mere på det arkæologiske.  Først 

med en historisk gennemgang af området, der starter med en 

skitsering af hele det romerske Nordafrikas historie og derefter mere 

snævert fokuserer på selve Segermes, både historisk og demografisk. 

Til sidst gennemgås gravkonteksten og hvad der deraf kan udledes. 

Vi håber på med dette projekt at få et lille indblik i alders- og 

kønssammensætningen for den populationen i Segermes, der har 
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benyttet denne nekropol, samt sætte nekropolen og individerne ind i 

en større arkæologisk og historisk kontekst.
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            Køns - og aldersbestemmelse, del 1 

af Eva Forsom 

Seg-I-AA 

Denne signatur svarer til en almindelig jordfæstegrav (se bilag 1). Af 

udgravningsplaner og gravedagbog (bilag 3, 7 og 8) ses det, at den 

ligger i den sydvestlige ende af udgravningsfeltet. 

Det rapporteres, at der kun blev fundet noget 

knoglesmulder. 

Der er kun én lille knoglestump fra denne grav. 

Den er lille og flad, sandsynligvis fra  et kranie. Se 

fig. 1. Den er ret tynd (ved sammenligning med 

voksne kranier), hvilket tyder på, at den er fra 

et barn, der vurderes til at have været ca. 2 - 10 år, men ikke et 

spædbarn (da den så ville være endnu tyndere). Det er ikke muligt at 

konkludere køn. Konklusion: 2-10 år. 

 

Seg-I-AB 

Denne grav er ligeledes en jordfæstegrav og har ligget lige ved siden 

af AA (se bilag 1, 3, 7 og 8). Der er fire æsker med denne signatur, 

den ene mærket ”tænder”, de andre mærket ”knogler” (her kaldes de 

”knogler 1-3”). Først beskrives hver æske for sig og indholdet 

vurderes separat mht. køn og alder. Derefter vurderes overordnet 

hvad der er det mindst sandsynlige antal individer.  

 

”Tænder” 

Denne æske indeholder 3 tænder: en 2. præmolar (dvs. blivende tand) 

fra overmunden, lidt til ingen slid, ikke sidebestemt; 1. og 2. incisiv fra 

venstre side i overmunden. De sidste to er mælketænder. Se fig. 2 og 

 

Fig. 1: Seg-I-AA. 
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3. Til bestemmelse af side samt differentiering mellem tandgrupper og 

mellem permanente og primære tænder er der brugt forskellige 

håndbøger (Baker m.fl. 2005, s. 58-71 & White & Folkens 2005, s. 

134-153). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Der er sandsynligvis to individer repræsenteret. Det ene er et barn, 

som ud fra et skema over tandudvikling vurderes til en alder på 2-3 år 

(Ubelaker 1989, fig. 71), idet rødderne er fuldt udviklede. Præmolaren 

har en næsten fuldt udviklet rod - kun den yderste spids mangler (se 

fig. 2) - og er næsten ikke slidt. Den svarer til en alder på 12 år +/- 

2.5 år iflg. ”tandskemaet” fra Ubelaker og ca. 12-13 år hvis man kun 

kigger på rodudviklingen/ mineraliseringsgraden (Ubelaker 1989, fig. 

71 & ADBOU 2009, ill. 4). Derfor vurderes alderen umiddelbart til 11-

13 år. Dvs. der er min. 2 individer repræsenteret, et barn på 2-3 år og 

et på 11-13. Det er ikke muligt at bestemme køn ud fra tænder og 

p.g.a. alderen er det også umuligt. 

 

”Knogler 1” 

Indeholder 2 fragmenter af højre ulna. Størrelsesmæssigt svarer den 

til et barn på ca. 6-8 år (ved sammenligning med ulnae med kendt 

alder på Panum samt Bass 2005, fig. 3-50). Se fig. 4. 

Fig. 3: Seg-I-AB, 1. og 2. incisor, ve. side, 

fra overmund. 

Fig. 2: Seg-I-AB, 

2.præmolar fra overmund. 
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”Knogler 2” 

2 fodfalanger, 3 kraniefragmenter. Se fig. 5. Epifysen er ikke på den 

ene af fodfalangerne (på den anden er enderne brækket af). Dvs. at 

vedkommende i hvert fald er under 15 år (Holck & Lynnerup 2008-2, 

s. 64).  

 

”Knogler 3” 

Som det ses af fig. 6 indeholder æsken falanger 

fra hænder og en enkelt metacarpal, en incisiv 

(mælketand) fra undermunden (sandsynligvis 

medial), fragmenter af langben og to 

fragmenter af vertebrae (en del af arcus 

posterior, hvor de to dele er fusioneret samt en 

del af processus transversus) samt én løs 

epifyse, sandsynligvis fra den distale ende af 

tibia. Se fig. 8. Der er ingen epifyser på 

falangerne (fig. 7). 

Fig. 4: Seg-I-AB, ”knogler 1”.      Fig. 5: Seg-I-AB, ”knogler 2”. 

Fig. 6: Seg-I-AB, 

”knogler 3”. 
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Umiddelbart ser de fleste af knoglerne ud til at 

stamme fra samme individ (bortset fra langben 

og måske håndknoglerne – se længere nede). 

Epifyserne er endnu ikke på falangerne. Disse 

fusionerer fra ca. 15-21 år (Holck & Lynnerup 

2008-2, s. 64). Ergo er individet, hvorfra 

falangerne stammer, yngre. Epifysen fra tibia 

er let fragmenteret,  

men ved sammenligning med skema over 

tibias udvikling hos børn er den lidt mindre end sidste kategori (5 år) 

men noget større end den foregående (1,5 år). Dvs. at alderen nok 

ligger et sted derimellem (Baker m. fl. 2005, fig. 8. 13). Tanden (fig. 

9) er fuldt udviklet, nedbrydning af roden er endnu ikke begyndt. Det 

svarer til en tandalder på ca. 2-3 år (Ubelaker 1989, fig. 71).  

 

 

         

 

 

 

Delen af arcus posterior (fig. 10) fra en ryghvirvel ligner en del af en 

lumbar vertebra fra et barn (muligvis L2). Den svarer til en alder på 

min. 1 år, da det er her de to halvdele af arcus på lumbare vertebrae 

begynder at fusionere (de er færdige ved 5 år, L5 er den sidste der 

fusionerer). Det er p.g.a. bevaringstilstanden ikke til at afgøre, 

Fig. 7: Seg-I-AB, 

falanger uden epifyser. 

Fig. 8: Seg-I-AB, 

epifyse fra langben. 
Fig. 9: Seg-I-AB, 

incisor fra 

undermund. 

Fig. 10: Seg-I-AB, 

arcus fra vertebra. 
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hvorvidt arcus er fusioneret til centrum, hvilket sker fra ca. 2-4 år 

(Baker m.fl. 2005, s. 81). Den svarer dog morfologisk og 

størrelsesmæssigt bedst til et ungt barn, ca. 2-3 år (Scheuer & Black 

2004, fig. 6.30). Alt taget i betragtning vurderes det, at der i denne 

æske er knogler fra et barn på ca. 2-3 år. Derfor ser man ikke på køn. 

Konklusion: 2-3 år. 

 

Samlet konklusion for Seg-I-AB: 

Det ser ud til, at alle knogler er blandet sammen og puttet tilfældigt i 

de tre æsker. ”Hovedindividet” fra ”knogler 3” er sandsynligvis det 

samme, som de to mælketænder fra ”tænder” stammer fra. 

Aldersmæssigt og morfologisk svarer de to godt til hinanden. Der er 

dog et fragment i ”knogler 3”, der hører til de to ulna-fragmenter i 

”knogler 1” – se fig. 11. Denne svarer som ovenfor nævnt 

størrelsesmæssigt til et barn på ca. 6-8 år og det gør den stadig med 

den nye tilføjelse. 

Samtidig er der en 2. 

præmolar fra overmunden i 

”tænder”, som svarer til en 

person på ca. 11-13 år.  

Der er desuden i flere af 

æskerne falanger uden 

epifyser, som kunne passe til 

flere af individerne. 

Størrelsesmæssigt svarer de 

dog til et yngre barn, sandsynligvis det på ca. 6-8 år (Baker m. fl.  

2005, s. 130-153). Under alle omstændigheder ser der ud til at være 

repræsenteret min. 3 individer, alle børn, dvs. kønsbestemmelse er 

ikke relevant. 

Fig. 11: Seg-I-AB, Ulnafragmenter fra forsk. 

kasser matcher. 
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Fælles konklusion: et barn på 2-3 år, et på 6-8 år og et lidt ældre på 

ca. 11-13 år. 

 

SEG-I-AI 

 

Ifølge bilag 1 stammer knogler med signaturen AH-AK fra amforagrave 

(se afsnit om gravskikke), mens gravedagbogen beskriver grav AI som 

dækket af skår/tegl (se bilag 5). Der er fire poser med denne 

betegnelse. Først beskrives hver pose for sig og  de bedømmes 

individuelt mht. køn og alder, derefter vurderes hvor mange individer 

der sandsynligvis er tale om, idet gravedagbogen antyder, at der i AI 

kan være begravet flere individer ovenpå hinanden (Nielsen 1988). 

 

POSE 211 

Denne pose indeholder er et stykke af den højre side af mandibula 

med fire blivende tænder bevaret: 1. og 2. præmolar og 1. og 2. 

molar. 3. molar, caninus og laterale incisiv er faldet ud post mortem. 

Se fig. 12. Desuden er der tre hule kugler af et ”ler-agtigt” materiale 

(fig. 13, længere nede), som bliver beskrevet nærmere senere. 

Bevaringsgraden  af mandibula  

er ret dårlig, overfladen er 

meget porøs og medtaget. Til 

aldersbestemmelse benyttes 

relativt tandslid. Som det ses 

af fig. 12 er der en smule 

forskel i slid af de to bevarede 

molarer. Ved 1. molar er 

dentinen blottet i to sammenhængende cusper, mens sliddet af 1. 

Fig. 12: Seg-I-AI, pose 211. 
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molar kun har blottet dentinen i tre separate cusper. Generelt er 

tænderne dog ikke særligt slidte i forhold til andre individer fra 

Segermesudgravningen (se senere). Ved brug af Brothwells  

tandslidsskema (Lynnerup m.fl. 2008, s. 85) ser alderen ud til at være 

ca. mellem 20 og 30 år. Desværre mangler den 3. molar, hvilket gør 

aldersbestemmelsen ved hjælp af relativt tandslid noget usikker, men 

da man kan se at den har været der (den er faldet ud efter døden, 

som nævnt ovenfor) har vedkommende sandsynligvis været i 

besiddelse af et komplet permanent tandsæt, det vil sige at det i hvert 

fald drejer sig om et voksent individ (over 18 år). Sammenlagt med 

det ringe slid af tænderne, og det faktum at ingen af dem ser ud til at 

være faldet ud før døden, er personens alder derfor vurderet til at 

være mellem 20 og 30 år. 

Det er ikke muligt at bestemme køn med nogenlunde sikkerhed 

baseret på fragmentet, da ramus ikke er bevaret og den goniale vinkel 

derfor ikke kan benyttes. Den generelle 

størrelse og højde af kæbestykket er 

heller ikke hverken stor eller lille nok til 

at antyde køn. ”Lerkuglerne” (fig. 13) er 

sandsynligvis ikke fremstillet af 

mennesker, de ligner en form for 

dyreefterladenskaber. Måske er de 

gamle gødningskugler, trillet og udhulet 

af skarabæer. Det har ikke været 

muligt at be - eller afkræfte denne 

formodning. 

 

Konklusion: ubestemmeligt køn, 20-30 år. 

 

Fig. 13: Seg-I-AI, pose 

211,”lerkugler”. 
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Pose 238 

Denne indeholder: det meste af højre radius (epifyser er brækket af), 

et fragment af højre side af maxilla, elleve fuldt udviklede blivende 

tænder og to delvist dannede molarer (se nedenfor), fragmenter af 

ribben, vertebrae og kranium (dele af venstre zygomaticum med 

mere). Se fig. 14. Alle knogler ser ud til at stamme fra samme individ, 

bortset fra de to molarer. 

 

 

 

 

 

 

De to af tænderne sidder stadig i maxilla – 1. og 2. højre præmolar. 

Desuden ses det, at 1. højre molar er faldet ud før døden (da der er 

regenerering af overkæben – se fig. 15). De andre tænder lå løst 

mellem knoglerne i posen og er faldet ud post mortem. Fra 

overmunden er der de to centrale incisivi samt venstre caninus og 1. 

venstre præmolar samt sandsynligvis 2. højre præmolar (p.g.a. slid er 

det svært at placere tænderne præcist). Fra undermunden begge 

centrale og de to laterale incisivi. Desuden var der to løse, delvist 

dannede tænder (fig. 16).  

Fig. 14: Seg-I-AI, pose 238. 

Fig. 15: Seg-I-AI, del af 

hø. maxilla, bemærk 

remodellering (se pil). 
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De har begge en færdig krone mens rødderne kun lige er begyndt at 

dannes. De ligner molarer, men størrelsesmæssigt ser de ud til at 

komme fra et andet individ end resten af 

knoglerne, idet de er noget mindre end en 

voksen persons molarer. Det ser ud til at være 

en 1. molar og en 2. molar fra det primære 

tandsæt (vi kunne ikke bestemme, om de er fra 

over- eller undermund). Til bestemmelse af 

tandtype samt sideplacering og placering i over- eller undermund blev 

der både brugt håndbøger og sammenligning med forskellige tandsæt 

og kranier i samlingen på Panuminstituttet (White & Folkens 2005, s. 

133-153 & Bass 2005, s. 275-287). Generelt er tænderne (undtagen 

mælkemolarerne) slidt temmelig meget ned. Dentinen er eksponeret 

på dem alle, som det kan ses på fig. 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til aldersbestemmelse af hovedindividet kan man i dette tilfælde kigge 

på tandudvikling og epifysetilvoksning. Desværre er enderne knækket 

af radius, så man ikke kan se, hvorvidt epifyserne har været på, og 

om de i så fald var integreret. 

Til gengæld er der bevaret dele af vertebrae, hvor man kan se, at 

ringepifyser i alle tilfælde er ved at være fusioneret, men ikke slidt ned 

Fig. 16: Seg-I-AI, 

kroner. 

Fig. 17: Seg-I-AI, nedslidte tænder. Fig. 18: Seg-I-AI, 

ringepifyser. 
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Fig. 19: Seg-I-

AI, 

sammenligning 

ml.  radius fra 

pose 238  og 

moderne mand. 

i plan med selve ryghvirvlen (”integreret”). Se fig. 18. Da ringepifysen 

normalt dannes omkring puberteten og fusionerer 

mellem 17-25, giver dette en indikation af alderen (Bass 

2005, s. 96-97), dvs. et voksent, men ikke 

nødvendigvis gammelt, individ. Tandudviklingen giver 

alderen 25+ (hvis man antager, at alle tænder har 

været fuldt udvoksede og det gør vi ud fra slid samt 

tandudfald. Tandsliddet er meget udtalt i forhold til 

andre individer i samlingen (se f.eks. ovenfor, SEG-I-AI, 

pose 211). Selvom dette er en meget usikker indikator, 

idet kosten kan have varieret, vurderer vi alligevel, at 

det trækker alderen noget opad. Det samme gør 

tandudfaldet, idet det er sket et stykke tid før døden. 

Generelt ser knoglerne ikke specielt medtagede ud, 

derfor tror vi ikke at vedkommende har været meget 

gammel. Sammenlagt har vi derfor sat alderen til 

mellem 30 og 45 år. Der er i øvrigt hypoplasi på øvre 

venstre caninus.  

Kønnet er svært at afgøre ud fra det materiale, der er bevaret, men 

kigger man på den generelle størrelse af knoglerne, især radius, ser 

man, at de er forholdsvis små og slanke. Se f.eks. sammenligning med 

moderne skelet (en mand), fig. 19. Derfor er vores bedste bud en 

kvinde. 

Det ”ekstra” individ (hvorfra vi kun har kunnet finde de to tænder) 

svarer ca. til en alder på 1 år +/- 4 mdr. (Uberlaker 1989, fig. 71). 

Dvs. et barn, hvorfor vi ikke bestemmer køn (det er også svært med 

kun tænder til rådighed). 

Konklusion: kvinde, 30-45 år samt barn, ca. 1 år. 
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Pose 247 

Denne pose indeholder lidt fragmenter af 

kraniekassen, en del af en cervical 

vertebra, venstre clavicula, dele af højre 

og venstre humerus, diafysen af venstre 

radius samt dele af begge femurer, tibiae 

og fibulae. Herudover er der en lille 

smule af en scapula (ikke sidebestemt) 

og den mediale falanx fra venstre hånds 

1. finger. Se fig. 20. Umiddelbart ser alle 

knogler ud til at stamme fra samme 

individ. 

Alderen er svær at bestemme, da alle 

ender af de lange knogler mangler, så 

epifysetilvoksning ikke kan benyttes. De eneste knogler, hvor 

epifyserne kan ses, er den mediale falanx fra hånden og den cervicale 

ryghvirvel. I begge tilfælde er epifyserne på. Epifyserne på 

håndfalanger lukker fra 16-19 år (Holck & Lynnerup 2008-2, s. 64). 

Ringepifysen er fusioneret, hvilket som før nævnt sker fra 17-25 år (se 

forrige afsnit), men er ikke helt integreret, hvilket kunne tyde på, at 

vedkommende ikke er meget ældre, men da det er en cervical 

ryghvirvel, er dette ikke nogen særlig god indikator, idet disse er udsat 

for mindre belastning end f.eks. de lumbare (White & Folkens 2005, s. 

159), hvorfor de normalt ikke bliver slidt ned i samme grad. 

Kraniefragmenterne viser flere steder dele af suturer, der nok er 

sammenvoksede, men slet ikke udviskede. Dette indikerer, at 

personen ikke har været meget gammel, men der er nogen usikkerhed 

omkring denne metode, idet det foretrækkes at have en række 

Fig. 20: Seg-I-AI, pose 247 
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bestemte suturer at sammenholde for at kunne bestemme alder 

(Lovejoy 1985 s. 56-67). Linea aspera på begge femurer er ikke 

afrundet, flad på toppen og med lidt skarpe kanter 

(se fig. 21). Dette indikerer, at det er et voksent 

individ, min. 21 år (Tarp 2008, s. 6). 

Sammenlagt gives et ret bredt aldersspektrum, 20-

45. Knoglerne ser generelt ikke nedslidte ud og 

umiddelbart er der ikke tegn på sygdom - ingen 

tydelige subperiosteale exostoser eller hypertrofi på 

fibula, der kunne indikere lepra (ADBOU 2009, s. 30-

31)  men igen er det svært at afgøre p.g.a.  

bevaringstilstanden og den meget medtagede, 

porøse overflade.  

Kønnet vurderes ved at kigge på den generelle 

længde og tykkelse af de lange knogler, f.eks. femur 

og radius. Man ser at de er forholdsvis små og 

slanke. Clavicula er ligeledes gracil. Alt i alt vurderes 

det, at det sandsynligvis er en kvinde. 

Konklusion: kvinde, 20-45 år. 

 

Pose 295 

Denne pose indeholder: dele af kraniet, inkl. dele af os frontale, ossa 

parietale, os occipitale og ossa temporalia (begge med 

mastoidprocesserne intakte). Desuden er mandibula næsten komplet 

og har fire tænder (2. molar, 1. og 2. præmolar samt caninus, alle i 

højre side) stadig in situ. De fire incisivi samt venstre caninus er faldet 

ud post mortem. Af det post-kraniale skelet  ses dele af højre og 

venstre ulna, venstre clavicula,  nogle cervicale ryghvirvler og noget af 

et caput humeri samt fragmenter af ribben og scapula. Se fig. 22. 

Fig. 21: Seg-I-

AI, 

linea aspera 
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Først vurderes alderen. 

Kraniesuturerne, på de dele, der er 

bevaret, især coronalsuturen, er 

næsten helt udviskede. Selvom det 

er svært at afgøre p.g.a. den meget 

dårligere bevaringstilstand indikerer 

det stadigvæk, at individet ikke var 

helt ungt ved døden (Lovejoy 1985, 

s. 56-67). 

De steder, hvor enderne af knogler 

er bevaret, er epifyserne på. Det 

gælder den proximale ende af højre ulna, en lille smule af claviculas 

mediale del, nogle fragmenter af vertebrae med ringepifyser og caput 

humeri. Det er dog ikke muligt at se, om epifyselinjen er helt væk 

nogle steder. Samlet set betyder det dog stadig, at det er et voksent 

individ (White og Folkens 2000, s. 350-351). Tænderne indikerer til 

gengæld en forholdsvis høj alder – kun én molar (den 2. i højre side, 

undermunden) har været tilbage på dødstidspunktet. Alle de andre 

molarer samt venstre caninus (igen i undermunden, da kun mandibula 

er bevaret) er faldet ud intra vitam, dvs. mens personen levede. 

Kæben er helt re-modelleret, så det har ikke været lige før 

vedkommende døde. De tænder, der sidder tilbage, er alle slidt helt 

ned til dentinen. Sliddet samt tandudfaldet tyder altså på en ret høj 

alder i forhold til andre individer fra samlingen, selvom der selvfølgelig 

kan have været andre årsager, f.eks. kost eller sygdom. Kæben har 

desuden en lidt abnorm form, der tyder på et underbid (se fig. 23-24). 

Desuden er der hypoplasi på den  højre caninus. 

Fig. 22: Seg-I-AI, pose 295 
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Andre aldersindikatorer kunne være ledforandringer. Der ses noget lidt 

underligt ”snask” på caput humeri, men ved nærmere undersøgelse 

viser det sig at kunne skrabes af meget let, dvs. det har sandsynligvis 

noget med jordforholdene at gøre. Alt i alt ser det ud til, at individet 

har været lidt ældre end de fleste andre fra Segermesudgravningerne. 

Derfor sættes alderen til 30-60 år, et ret bredt spektrum, da det er 

meget svært at vide om f.eks. det stærke tandslid og udfald skyldes 

alder, noget patologisk eller kosten eller en kombination af disse 

faktorer. Der er et hul på toppen af kraniet, der kunne tyde på noget 

patologisk.  

              

 

 

Fig. 23: Seg-I-AI, mandibula. 
Fig. 24: Seg-I-AI, kæbe set fra siden. 

Fig., 25: Seg-I-AI, kraniet set oppefra, 

tegn på sygdom? 

Fig. 26: mastoid-processer. 
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Det ser ud til at være re-modelleret (se fig. 25) men p.g.a. 

jordforholdene og den meget medtagede overflade af knoglerne, kan 

dette dog ikke afgøres. Herefter bestemmes kønnet. Der er flere 

indikatorer man kan bruge ved at se på kraniet. Kæben er meget spids 

og den goniale vinkel er skarp, som det ses af fig. 24 – dette er meget 

feminine træk (ADBOU 2009, s.) Samtidig er mastoidprocesserne 

forholdsvist små (fig. 26), igen noget der trækker i den ”kvindelige” 

retning. Derimod er nakkebenets muskelhæftninger markerede og let 

maskuline, men ikke markant. Det post-kraniale skelet (dvs. 

hovedsageligt de to ulnae) er ret spinkle og slanke. Alt i alt tyder det 

altså på, at individet har været en kvinde. 

Konklusion: kvinde, 30-60 år. 

 

Samlet konklusion for Seg-I-AI: 

 

Hvis man sammenligner de fire poser fra AI er den eneste knogle, der 

umiddelbart er dubletter af, mandibula, idet både pose 295 og 211 

indeholder underkæber. 

Pose 238, 247 og 295 supplerer til 

gengæld hinandens indhold rigtig 

godt. Ved nærmere undersøgelse 

viser det sig desuden, at det fragment 

af venstre os temporale med 

mastoidprocessen, som er i pose 295, 

passer sammen med fragmentet med 

zygomatico-processen fra pose 238 

(fig. 27). Dvs. med meget stor sandsynlighed hører indholdet i alle tre 

poser til ét individ, bortset fra de to mælkemolarer i pose 238. 

Aldersbestemmelsen skal nu ses samlet, hvilket giver et nyt 

Fig. 27.: Seg-I-AI, to 

kraniefragmenter fra pose 295 og 

238 matcher. 



21 

 

perspektiv. Det er sandsynligvis ikke en hel ung person, givet det 

store tab af tænder og at de er meget nedslidte, men det faktum at 

linea aspera ikke er meget skarp, ringepifyserne ikke er nedslidte 

(”integrerede”) og at der ingen ledforandringer er at se gør, at det ikke 

nødvendigvis er en meget gammel person. Der er desuden nogle 

morfologiske træk, der gør det svært at vurdere – de to 3. molarer i 

undermunden mangler. Måske er de faldet ud, måske har de aldrig 

været der1. Der har muligvis været tale om en syg person, dette 

kunne hullet i kraniet også indikere, hvilket besværliggør 

aldersbestemmelsen yderligere. Derfor gives samlet et bredt interval 

på 30-50 år idet der ses bort fra de træk, der giver en meget ung eller 

meget høj alder. 

Der er altså min. 3 individer fra gruppe AI, en kvinde på 30-50 år , et 

barn på 1 år og en person af ubestemmeligt køn, 20-30 år. 

 

SEG-I-AK 

AK er ifølge bilag 1 en amforagrav. Ser man på udgravningskort er AK 

fundet helt oppe i det sydvestlige hjørne af udgravningsfeltet (se bilag 

7). Hvis man kigger på aftegningen (en cirkel) i forhold til de øvrige 

grave på planen, passer det meget godt med en amforagrav, da børn 

ofte blev begravet i hele amforae (se afsnit om gravskikke). 

Der er kun én pose med denne signatur og umiddelbart ser indholdet 

ud til at være fra samme person, hvorfor det må betragtes som ét 

individ. 

 

 

 

                                                 
1
 Især fraværende 3. molarer er en forholdsvis hyppigt forekommende form for hypodontia, dvs. manglende 

tænder (Brothwell m. fl. 1963, s. 179) 
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Pose 221 

Af dette individ er der nogle få kraniefragmenter, heriblandt pars 

petrosa og noget af pars squama af venstre os temporale samt dele af 

radius, begge tibiae og femur (eller anden lang knogle), ingen af dem 

sidebestemt. Desuden er der kronen af en mælketand – en medial, 

mandibulær incisiv (sandsynligvis fra venstre side). 

Når vi skal vurdere alderen er det tydeligt at se ud fra den generelle 

størrelse af knoglerne, at det er et barn, vi har med at gøre (se fig. 

28).  

Når man har med 

spædbørnsskeletter at gøre er 

det ofte muligt at give et ret 

præcist aldersinterval. Den mest 

intakte lange knogle er radius. 

Der mangler lidt af hver ende, 

så målet er ikke helt præcist, 

men den er lidt over 4 cm lang, 

hvor der så skal lægges en 

smule til i hver ende. Ved 

sammenligning med et skema 

over hovedstadierne i vækst af radius svarer det til stadie C-D, dvs. 3. 

trimester til perinatal (Baker m.fl. 2005, fig. 8.4).  

Kigger man på tandfrembrud, svarer på den eneste 

tand vi har (fig. 29) til stadiet der hedder ”ved 

fødsel +/- 2 mdr.” (Ubelaker 1989, fig. 71), da 

kronen er dannet men dannelse af roden endnu ikke er påbegyndt.  

Pars petrosa betyder ”sten-delen”, og den er meget solid, den bevares 

ofte selv i meget fragmenterede og ellers dårligt bevarede knogler 

(Holck & Lynnerup 2008-1, s. 30). Den kan også benyttes til 

Fig. 28: Seg-I-AK, pose 221. 

Fig. 29: Seg-I-

AK, incisiv 
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Fig. 30: Seg-    

I-AK, pars 

petrosa. 

aldersbestemmelse. Den måler ca. 2.5 cm (se fig. 30). Størrelse samt 

udformning svarer til stadie C eller lidt senere, dvs. sent fosterstadie 

eller perinatal (Scheuer & Black 2004, fig. 4.28).  

 

Ovenstående samt taget i betragtning af, at dette barn er 

fundet i en separat amfora-grav, vurderer vi at der er tale 

om et nyfødt, muligvis lidt for tidligt født, spædbarn, 

muligvis død i forbindelse med fødslen. Køn kigges der 

derfor ikke på. 

 

Konklusion: perinatal.  

 

Segermes nekropol, løsfund 

 

Disse knogler er samlet op i overfladen under survey (iflg. samtale 

med Hjørdis Nielsen 25/6 2009). Hver pose betragtes først separat, 

derefter laves en samlet konklusion med vurdering af det mindst 

sandsynlige antal individer. Det undersøges således om knoglerne ser 

ud til at komme fra samme individ og om der er nogle ”gengangere” 

blandt de individuelle knogler. Dvs. man får ikke nødvendigvis det 

korrekte antal individer men kun det mindst mulige (MNI). der 

benyttes på grund af knoglernes meget fragmenterede tilstand ikke en 

mere avanceret metode så vi kunne få det mest sandsynlige antal 

(MLNI). Se Adams & Konigsberg 2004.  
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23 A, pose 2852 

Her er bevaret en del af humerus (ikke sidebestemt), fragment af 

højre ilium, del af en fibula, distale ende af både højre og venstre 

tibia, begge siders talus og calcaneus, diverse tarsaler, metatarsaler 

og falanger (fra fødder) samt nogle få stykker af kraniet, heriblandt 

pars petrosa og fragmenter af langben. Alle knogler ser ud til at 

komme fra samme individ (fig. 31). 

                   

 

 

Da man kun har med en lille del af skelettet at gøre, overvejende 

fodknogler, er det svært at sætte en alder på. Man kan se at 

epifyserne er på, de steder hvor knoglerne ikke er alt for beskadigede 

til at afgøre det. Dvs. distale ende af tibia, calcaneus, tarsaler, 

metatarsaler og falanger. Disse kommer på fra puberteten (ca. 15 år, 

for kvinder – se kønsbestemmelsen nedenfor) til 18-20 år (ADBOU 

2009, s. 12). Men bevaringsgraden gør det svært at se for de enkelte 

knogler, hvorvidt epifysen lige er fusioneret og om epifyselinjen er 

                                                 
2
 Vi har ikke kunnet finde ud af, hvad signaturen 23 A står for 

Fig. 31: Løsfund, pose 285 Fig. 32: Løsfund, sammenligning 

med moderne calcaneus fra mand 
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Fig. 33: sammenligning 

ml. pelvis fra mand og 

individ fra løsfund 

udslettet. Dog ser det generelt ud til, at det ikke er et helt ungt 

individ. Derfor gives  alderen 18+. 

Ved kønsbestemmelse kigges på overordnet morfologi – knoglerne er 

forholdsvist slanke og små. Ved sammenligning med moderne 

mandeskelet ses der en tydelig forskel (se fig. 32).  

Men der er også en del af pelvis, nemlig noget af incisura ischiadica 

major, som normalt er god at anvende, da kønsdimorfisme ofte er 

tydelig her, om end den ikke er den bedste 

indikator for køn på pubis (White & Folkens 

2000, s. 366-369).  

Den brede ”vinkel” der ses her er et udpræget 

feminint træk (se fig. 33, hvor der igen 

sammenlignes med samme knogle fra moderne 

mand). Sammenlagt bliver indholdet altså 

vurderet til at have overvejende kvindelige 

træk. 

Konklusion: Kvinde, 18+. 

 

Pose 293 

Denne pose indeholder: en lille del af venstre sides os parietale, 

diafyser af begge humeri, lidt ribbensstykker, fod - og håndknogler 

samt et fragment af et langben (enten tibia eller femur). Desuden 

fandt vi et fragment af keramik og et glasskår sammen med knoglerne 

(se senere i dette afsnit). Generelt er alle knoglerne lidt svedne, dvs. 

de bærer præg af brænding og ser ud til at komme fra samme individ 

(fig. 34). Ét fragment (ovennævnte langbensknogle) er helt brændt, 

dvs. strukturen er hård og farven helt hvid, hvilket indikerer brænding 

ved en højere temperatur (ca. 645-1200C) eller derover) end de 

andre knogler, der nogle steder er svagt lyserøde med sod (hvilket 
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indikerer temperatur på ca. 185-285C iflg. Mays 1998, s. 217)3 . Dvs. 

brændingen er noget ujævn, hvilket dog er meget normalt ved 

kremering, idet nogle lemmer og ender af disse er mere udsatte eller 

beskyttede end andre (Symes m. fl. 2008, s. 29-41). Se i øvrigt afsnit 

om gravskikke. 

Alderen er vurderet ud fra den 

generelle størrelse og tilstand af 

knoglerne. Det ser umiddelbart ud til at 

være et voksent individ, idet de to 

humeri er ret store og epifyserne ser ud 

til at være på de hånd- og fodknogler, 

hvor de er bevarede. 

Alderen er derfor sat bredt til 18+. 

Kønnet er ligeledes svært at fastsætte. 

Humerusskaftet er forholdsvist bredt, 

men ellers er der ikke rigtig nogen 

indikatorer. Dvs. det konkluderes, at 

kønnet er ubestemmeligt. 

Keramikken ser ud til af have haft en sort slip. Det er lidt groft, sikkert 

brugskeramik, men ikke diagnostisk. Glasskåret kan man heller ikke 

rigtig datere. 

 

Konklusion: ubestemmeligt køn, 18+. 

 

Pose 294 

Denne indeholder begge caput humeri, det meste af højre humerus, 

den proximale ende af både radius og ulna (højre side), øvre del af 
                                                 
3
 Der er diskussion om de præcise intervaller af grader og hvilke farver de svarer til, men der er alligevel ret 

bred enighed om, at der er en sammenhæng mellem farve og temperatur ved brænding (Devlin & Herrman 

2008, s. 111-112). Desuden skal det bemærkes, at vi kun har brugt vores egen vurdering af farve uden brug 

af  mere objektive metoder som f. eks. Munsell Soil Color Charts. 

Fig. 34: løsfund, pose 293. 
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sacrum, højre acetabulum, det meste af højre tibia (inkl. proximale 

ende), diafysen af venstre tibia samt dele af en clavicula, kranium, 

fødder, hænder, vertebrae, fibula, ribben samt diverse fragmenter af 

langben, hvoraf nogle er helt brændte (hvide og ”hårde”, se fig. 35 og 

36). Der er spor efter brænding på nogle af de andre langben (sod, 

”lyserød” farve). Se ”Pose 293” ang. brænding. Umiddelbart ser det ud 

til, at alle knogler tilhører samme individ, idet de ligner hinanden 

størrelses- og farvemæssigt og der tilsyneladende ikke er nogen 

gengangere af de enkelte knogler. Desuden er der tre keramikskår 

samt et stykke træ.  

        

 

 

Vurderer man det samlede skelet ser knoglerne ikke specielt nedslidte 

ud og leddene er fine (ingen ledforandringer). Epifyserne er på, hvor 

de relevante knogler er bevaret (vi har f. eks. de proximale ender af 

radius, tibia og humerus samt distale ende af humerus), og der er 

umiddelbart ingen synlige epifyselinjer (men p.g.a. den generel 

fragmenterede tilstand er dette ikke helt sikkert). Af de bevarede 

knogler med epifyser er det den proximale ende af humerus, der er sat 

til den højeste alder for epifysetilvækst, nemlig 19-22 år (Holck & 

Lynnerup 2008-2, s. 64). Dvs. man har en sandsynlig minimumsalder 

Fig. 35: løsfund, pose 294. 
Fig. 36: løsfund, brændte 

knogler 
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for individet. På den øverste del af sacrum er ringepifysen næsten helt 

integreret. Der er nogle få afrundede exostoser på den kraniale del, 

dvs. de er ikke lige kommet (da de så ville være skarpe). Fig. 37. 

Ser man på tibias intercondyler er de let skarpe (se fig. 38). Dette 

tyder på, at vedkommende var over 24 år (Tarp 2008, s. 7). Alt taget i 

betragtning vurderes personen til at have været mellem 26 og 40 år 

ved døden. 

         

 

 

Samlet set er knoglerne meget spinkle og ikke særlig 

store (se f.eks. fig. 39). Epicondylbredden for højre 

humerus blev målt til 51,98 mm (der mangler lidt i den 

ene side, så det er kun et skøn af, hvad den totale 

bredde har været, men den har ikke været ret meget 

bredere, se fig. 39). Hvis man sammenligner med 

Spradley og Jantz' undersøgelse af estimering af køn ud 

fra bredde af humerus-epicondyl ses det, at bredden for 

kaukasiske kvinder ligger under 59.58 mm, mens den 

for mænd er over dette (Bass 2005, s. 152). Selvfølgelig 

kan mål der ligger tæt på 59.58 mm på hver side både 

svare til små mænd og store kvinder. Det mål der er 

taget er dog temmelig meget mindre, så det er 

sandsynligvis en kvinde (hvis man kun tager denne ene faktor i 

Fig. 37: løsfund, afrundede 

exostoser på øvre del af sacrum. 
Fig. 38: løsfund, hø. tibia intercondyl. 

Fig. 39: løsfund, 

hø. humerus 



29 

 

betragtning, men den generelle størrelse og tykkelse af knogler tyder 

på det samme). Selvfølgelig skal man hele tiden være opmærksom på, 

at tallet fundet af Spradley og Jantz baseres på individer fra en 

moderne population af kvinder og dette kan være problematisk, når 

det handler om nordafrikanere fra Antikken (sandsynligvis berbere, se 

afsnit om ”befolkning og levevis” samt ”Fejlkilder. Samlet set vurderes 

det altså at knoglerne i Pose 294 stammer fra en kvinde. 

Keramikken ligner forskellige typer AFR (African Red Slip) men 

skårene er udover ét for små til at være diagnostiske. Dette skønnes 

af John Lund til at være fra ca. 4. til 6. årh. e.v.t. (se ”datering”). 

Konklusion: kvinde, 26-40 år.    

 

Pose 309 

Indholdet består af højre side af en mandibula uden ramus samt et 

stykke glas. Mandibula indeholder en rodstump (afbrækket) af højre 

caninus. De andre tænder er alle faldet ud post mortem. Se fig. 40. 

Alderen er svær at vurdere, men det er sandsynligvis et voksent 

individ at dømme ud fra størrelsen. Stykket hvor 3. permanente molar 

skulle sidde mangler, men 2. molar har i 

hvert fald været der. Alderen bliver  

vurderet til 18+. 

Bredden af kæben er ret ekstrem. Dette 

er et maskulint træk (se f.eks. Lynnerup 

m. fl. 2008 s. 90-91). Den er desuden 

også ret høj (31.80 mm ved højeste 

sted, dvs. ved caninus). Derfor bliver 

individet vurderet til at være en mand 

(score 2, overvejende maskulin 

morfologi). 

Fig. 40: løsfund, pose 309, del 

af mandibula. 
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Glasstumpen er der ikke meget at sige om. 

 

Konklusion: mand, 18+. 

 

Æske med skilt, hvorpå der står ”Brændt knogle, fundet 

sammen med lamperne” 

Denne æske indeholder arcus posterior fra en 

vertebra. Se fig. 41. Der er lidt sod på, hvilket kunne 

stemme overens med brænding. Det er ikke muligt at 

bestemme hverken køn eller alder ud fra 

fragmentet, men det er ikke et spædbarn, da buen 

er fusioneret og ud fra størrelsen (ca. 4 cm lang) er det heller ikke et 

ungt barn (Baker m. fl. 2005, s. 78-80). 

 

Samlet konklusion for Segermes Nekropol løsfund: 

Det er svært at afgøre det nøjagtige antal individer i denne gruppe, 

idet der ikke findes nogle optegnelser for, præcis hvor i gravefeltet de 

er fundet. Heller ikke posenumrene er til stor hjælp, da det ikke står 

nogen steder, hvad man har lagt i hvilken pose. Umiddelbart virker der 

dog til at være forskel på individerne i de forskellige poser. De eneste 

to med fortløbende numre (pose 293 og 294) ligner meget hinanden, 

men da begge indeholder overlappende dele af højre humerus, kan det 

ikke være tilfældet. Desuden virker de to humeri i pose 293 lidt 

tykkere og grovere end den humerus, der er i pose 294. 

Pose 309 er sandsynligvis en mand. Selvom det ikke var muligt at 

kønsbestemme pose 293, kunne de to godt være fra samme individ, 

dvs. en voksen mand, 18+. Pose 285 kunne godt stamme fra samme 

individ som pose 294, idet der ingen overlappende knogler er; begge 

Fig. 41: løsfund, 

”brændt knogle” 
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har bevaret meget af benene, noget af pelvis samt armene. 

Størrelsesmæssig ligner de også hinanden. Desuden viser 

fodknoglerne fra pose 285 spor af brænding, ligesom de nedre dele af 

tibia og fibula gør det fra pose 294. Dvs. man kan godt slå dem 

sammen til ét individ. Da pose  285 ikke rigtig bidrager med 

oplysninger til alder (men heller ikke modsiger oplysninger fra 294, 

begge er tydeligvis kvinder) slåes de derfor sammen til en kvinde, 26-

40 år. Den ”brændte knogle” er ikke nævnt i gravebogen, men 

kommentaren med ”fundet med lamperne” viser, at den nok er fundet 

et andet sted. Derfor udgør den ét individ.4 Dvs. der er min. 

repræsenteret 3 individer blandt løsfundene, en mand på 18+, en 

kvinde på 26-40 år og et individ af ukendt køn og alder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Iflg. Hjørdis Nielsen blev der fundet to lamper ved udgravningen, men ikke det samme sted. Den ene 

fandt man i grav AE (Nielsen, 1988), den anden har vi ikke kunnet finde beskrivelse af i gravedagbogen, 

men er iflg. Hjørdis dateret til 1. årh. e.v.t. og fremstillet i Capua. Det kunne være denne lampe, der er tale 

om. 
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Køns - og aldersbestemmelse, del 2 

af Mette Arenfeldt 

SEG-I-AC 

Denne grav er nævnt i bilag 1 som en almindelig jordfæstegrav. 

Graven er fundet i det sydvestlige hjørne af feltet og den er øst/vest 

orienteret og desuden omgivet af en stensætning (se bilag 9). Vi fandt 

to æsker med denne betegnelse, hvor overskriften på den ene æske er 

”tænder” og ”knogler” på den anden.  Æsken med overskriften 

”tænder” indeholdt fire tænder og æsken med overskriften ”knogler” 

indeholdt diverse knoglefragmenter samt to tænder.  

 

SEG-I-AC, ”tænder” 

Denne æske indeholdt fire tænder, hvoraf to af dem er mælketænder, 

henholdsvis 1. og 2. molar fra 

maxilla som vi ikke har kunnet 

sidebestemme. De to andre tænder 

er fra det blivende tandsæt, 

henholdsvis en lateral incisor, med 

næsten færdig roddannelse, og en 

12 års tand, med begyndende 

roddannelse, begge er fra 

overmunden, men  ikke sidebestemt.            Fig. 42: SEG-I-AC, tænder. 

Tandalderen har vi vurderet til at være 8-9 år ud fra sammenligning af 

tænderne, fra det primære og det sekundære tandsæt (Uberlaker 

1989, side 64 fig. 71 & ADBOU 2009, side 13 ill. 4). Kønnet har vi ikke 

vurderet, idet tandalderen klart viser at individet er et barn. 

 

Konklusion: alder 8-9 år. 
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SEG-I-AC, ”knogler” 

Denne æske indeholdt fragmenter fra fem metacarpaler, ikke 

sidebestemt, et fragment fra neurokraniet, to tænder, et fragment fra 

et udefinerbart langben samt nogle mindre fragmenter, der evt. kunne 

stamme fra neurokraniet. Den 

ene af metacarpalerne er den 1. 

metacarpal, hvor man tydeligt 

kan se at epifysen i den 

proximale ende, ikke er 

fusioneret. Fusioneringen af 

epifysen på den 1. 

metacarpalknogle sker i alderen 

14-16 år (Scheuer & Black 2004, 

side 311 fig. 9.32). Længden på 

knoglen, den 1. metacarpal, er 

3,3 cm og svarer til en alder på 

ca. 8 år (Baker m.fl. 2005, side 

131 fig. 9.9).                                         Fig. 43: SEG-I-AC, knogler. 

De to tænder, der er bevaret, er henholdsvis en lateral incisor og en 

caninus, begge fra det permanente tandsæt i overmunden og men 

ikke sidebestemt, da de er for beskadigede. Rødderne på begge 

tænder er ikke færdigudviklet (se fig. 43) og vurderingen af 

tandalderen baseret på dette, er 8-9 år (Uberlaker 1989, side 64 fig. 

71 & ADBOU 2009, side 13 ill. 4).  Kønnet er ikke vurderet, idet 

knogler og tænder klart indikerer, at individet er et barn. 
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Konklusion: Alder 8-9 år. 

 

Konklusionen for begge æsker er, at indholdet stammer fra det samme 

individ. Bevaringstilstand, farve og vurdering af alder stemmer 

overens og det, at der ikke er gengangere hverken blandt knogler eller 

tænder. Dvs. at vi kun har identificeret et individ i denne grav og at 

individet er et barn, som vi har vurderet til en alder på 8-9 år. 

 

 

SEG-I-AE 

Ifølge bilag 1 er graven, med betegnelsen SEG-I-AE, en ”skaktgrav” 

(se kap. X for gravskikke). Vi har dog ikke kunnet få udspecificeret 

hvorfor skaktgrav er sat i anførselstegn på bilag 1 og går derfor ud fra 

at det er pga. oversættelsen, idet der ikke er et dansk ord for den 

engelske betegnelse ”cistgrave” og det faktum at netop denne grav er 

nævnt i artiklen ”Burial Customs in the Segermes Area” (Nielsen 1995, 

side 423) som cistgrave og denne artikel er skrevet, af den samme 

person som har skrevet bilag 1. Graven er desuden omgivet af en 

stensætning (se bilag 10).  

SEG-I-AE består af tre poser indeholdende, ifølge 

udgravningsdagbogen, knogler fra i alt et individ (bilag 4 & 5) og 

dyreknogler. Ifølge Hjørdis Nielsen er der desuden fundet en lampe i 

graven (denne information fik vi ved telefonsamtale med Hjørdis 

Nielsen). Lampen er dateret til det 2. århundrede e.v.t. Dateringen er 

foretaget på baggrund af et stempel, fundet på lampen5 der giver en 

terminus post quem datering på graven til sen 1. århundrede e.v.t. 

                                                 
5
 Stemplet er ifølge Hjørdis Nielsen af typen Munatus Threptus. Værkstedet for lampemageren med dette 

stempel er beliggende i det centrale Italien, sandsynligvis i nærheden af Rom, og værkstedet producerede i 

perioden fra sen flavisk til den tidlige antoninske periode (Bailey 1980, side 98) 
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Dybden på graven er 1,20 meter og den ligger i den nordvestlige ende 

af feltet (se bilag 7). Graven er orienteret øst/vest.  

 

Pose 217 

Bevarelsestilstanden for knoglerne i denne pose er meget dårlig (se 

fig. 44).  Der er bevaret fragmenter fra 

neurokraniet, et lille stykke af et ribben 

og en enkelt tand. Fragmenterne fra 

neurokraniet er henholdsvis fra 

trekantsområdet, hvor coronalsuturen og 

sagittalsuturen mødes. Dette er vi 

kommet frem til ud fra vinklen og 

tykkelsen på fragmenterne i forhold til 

placeringen af suturerne. Der ses suturer 

på to af fragmenterne. Disse suturer er  

helt sammenvokset og der ses 

begyndende udviskning af suturen (se pil 

på fig. 44). Dette indikerer at individet 

ikke har været meget ungt og vi vurdererderfor alderen til 30+, ud fra 

disse fragmenter.                                                      

Tanden er den 1. præmolar fra højre side af mandibula (White & 

Folkens, side 134-140). Kronen af tanden er slidt ned 

til dentinen over hele okklusaloverfladen og der er 

ingen synlige cusper tilstede (se fig. 45). Dette 

tandslid er også en relativ aldersindikator, dog ikke 

særlig præcis, idet vi kun har 1. præmolar fra højre 

side af mandibula og ingen af de andre molarer eller 

præmolaren og derfor ikke kan se sliddet i forhold til 

de tilstødende tænder. Men det giver stadig en 
Fig. 45: 1. Præ-

molar 

Fig. 44:  SEG-I-AE, pose 217. 
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indikator af, at individet ikke har været helt ungt, idet tanden er 

forholdsvis nedslidt. 

Kønnet har vi ikke kunnet identificere ud fra de sparsomme 

fragmenter der er bevaret. 

 

Konklusion: alder 30+ og der er for få fragmenter til at kunne vurdere 

kønnet. 

 

Pose 228 

Denne pose indeholder fragmenter fra neurokraniet og diverse små 

ubestemmelige knoglefragmenter. 

Fragmenterne fra neurokraniet, har vi identificeret til at være fra 

området hvor 

lamdoidalsuturen møder 

sagittalsuturen og fra os 

temporale. Dette er 

baseret på vinklen på       

fragmenterne i forhold  til 

tykkelsen. Desuden er 

nakkebenets muskel-

hæftninger (superior 

nuchal line) tydelige at se 

på fragmenterne og                   

øregangen, på et andet fragment (se pile på fig. 46). Alderen er svær 

at bestemme ud fra de få fragmenter, der er bevaret, og taget i 

betragtning at de knogler, der normalt indikerer alder, ikke er bevaret 

ved dette individ. Men set ud fra tykkelsen på fragmenterne, 

suturerne, der viser tegn på være fusioneret og estimeringen af 

Fig. 46:  SEG-I-AE, pose 228. 
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størrelsen af baghovedet, ud fra vinklen på fragmenterne, bedømmer 

vi individet til at være fuldt udviklet.  

Kønnet har vi ikke kunnet vurdere ud fra de sparsomme fragmenter. 

 

Konklusion: alder 18+ og kønnet kan ikke bedømmes. 

 

Pose 310 

Knogler og tænder fra udefinerbart 

dyr (se fig. 47). 

                                                  

Den samlede konklusion for 

poserne med betegnelsen SEG-I-

AE er, at der kun er 

knoglefragmenter og tænder fra et 

enkelt individ og at disse 

fragmenter stammer hovedsagligt 

fra neurokraniet. Vi har vurderet 

det til et individ ud fra 

overfladestrukturen, farven og bevaringstilstanden på 

knoglefragmenterne. Alderen er en samlet vurdering af indholdet fra 

alle poserne, men der er ikke nok bevaret til at kunne give en mere 

præcis alder end 30+, og at kønnet ikke kan bedømmes.  

 

 

SEG-I-AG 

Poserne med betegnelsen SEG-I-AG er ikke nævnt i bilag 1 og vi ved 

derfor ikke noget om gravtypen, men der nævnes i 

udgravningsdagbogen (bilag 3), at en amfora fjernes og frem kommer 

Fig. 47:  SEG-I-AE, pose 310. 
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et ben, en hånd og en skal. Dette indikerer, at det kan have været en 

amfora-grav. Graven ligger i den nordøstlige del af feltet og den er 

orienteret øst/vest. SEG-I-AG består af fire poser, indeholdende i alt et 

individ, ifølge udgravningsdagbogen (bilag 3). Derudover fandt vi også 

nogle få keramik fragmenter og sneglehuse i poserne.  

 

Pose 218 

Denne pose indeholder nogle 

cervicale og lumbare vertebrae. Der 

er også dele af højre humerus, radius 

og ulna. Et enkelt fragment fra 

scapula, dog for lille til at 

sidebestemme, og fragmenter fra 

ribben. Derudover er der også 

bevaret to tænder (se fig. 48). 

Epifyserne på de knogler der er 

bevaret, er fusioneret. Dette ses på 

den distale ende på humerus og den 

proximale ende på radius (se fig. 49) 

og ulna. 

Ringepifyserne på vertebrae er fusioneret, men ikke integreret. Der 

ses desuden osteofytose på den fjerde lumbare vertebra samt 

exostoser der er let afrundede (se fig. 50).  

 

Dette indikerer en alder på 25-35 år, idet der ifølge Snodgrass 2004, 

side 462 fig. 3, er et 95% konfidensinterval, for sammenhængen 

mellem alder og osteofytose gennemsnittet for  kvinder og mænd.  

Fig. 48:  SEG-I-AG, pose 218. 
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Der er også bevaret to tænder fra 

undermunden, henholdsvis en præmolar 

og en caninus, som vi ikke har kunnet 

sidebestemme pga. den dårlige 

bevaringstilstand. Begge tænder er præget 

af meget slid og caninus er slidt helt ned  

til dentinen over hele okklusaloverfladen, 

hvorimod der på præmolaren er en enkelt 

cusp tilbage.  

Der er forholdsvis stor sikkerhed omkring kønnet for individet i denne 

pose, idet den distale ende af højre humerus 

er bevaret. Ifølge William M. Bass er det den 

næstbedste knogle til kønsbestemmelse af 

skeletter (Bass 2005, side 151). 

Epicondylbredden på dette individ er ca. 53 

mm (se fig. 51) og ifølge håndbogen (Bass 

2005, side 152) er epicondylbredden for 

kvinder på 59,58 mm og derunder. Dette 

taget i betragtning, samt størrelsen på resten af skeletfragmenterne, 

gør at vi med forholdsvis stor sikkerhed, vurderer det til at være en 

kvinde.  

Vi fandt desuden tre små keramikfragmenter 

sammen med knoglerne, men de er ikke  

Diagnostiske, og vi kan derfor ikke datere og  

type-bestemme dem.  

 

Konklusion: alder 25-35 år og kvinde. 

 

 

Fig. 50:  L4,   kaudal side. 

Fig. 51:  Distal ende af 

højre humerus. 

Fig. 49:  Proximal ende af 

radius. 



40 

 

 

Pose 226 

Denne pose indeholdt underben og 

fodknogler, dog mest fra den venstre 

side (se fig. 52). I den venstre side er 

der bevaret dele af tibia og fibula og de 

store fodrodsknogler calcaneus og talus 

og nogle af de andre tarsaler, samt 

nogle metatarsaler og falanger.  

I den højre side er der kun bevaret 

mindre stykker af tibia samt den distale 

ende af fibula. I den højre side er de 

store fodrodsknogler, calcaneus og 

talus, også bevaret og nogle af de 

andre tarsaler samt nogle metatarsaler 

og falanger.  

Overfladen på knoglerne er så dårlig  

bevaret, at det eneste man egentlig kan se, er 

at alle epifyserne er fusioneret og man derved 

kan konstatere, at det er et voksent individ 

(Holck & Lynnerup 2008-2, side 64 fig. 4-3) 

og vi har derfor sat alderen til 18+.  

Idet der ikke er bevaret nogle af de knogler, 

vi normalt bruger til at kønsbestemme 

skelettet, har vi måttet give et skøn ud fra 

den relative størrelse på knoglerne, altså en 

subjektiv kønsvurdering. Denne vurdering er 

givet  

ud fra, at knoglerne er relativt små og gracile i forhold til det mandlige  

Fig. 53: Sammenligning 

med mandlig tibia. 

Fig. 52  SEG-I-AG, pose 226. 
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skelet, vi har sammenlignet med, og derved har en overvejende 

feminin morfologi (se fig. 53). 

 

Konklusion: alder 18+ og kvinde. 

                                                                                    

                                                                                     

 

Pose 246 

Indholdet af knogler i denne pose, 

begrænser sig til området omkring den 

øvre del af brystkassen. Der er bevaret 

dele af både højre og venstre clavicula, 

fire thoracale vertebrae og diverse 

ribbensfragmenter (se fig. 54). 

Epifyserne på claviklerne er fusioneret, 

hvilket sker for kvinder omkring 21-23 år 

(ADBOU 2009, side 12), men pga. den 

dårlige bevaringstilstand kan man ikke se 

om linjerne, hvor epifysen er fusioneret, 

er udvisket eller ej (se fig. 55).   

På tre af de fire thoracale vertebrae, der 

er bevaret, kan man også se at 

ringepifyserne er fusioneret (se fig. 56), 

hvilket sker omkring 25 års alderen (Bass 

2005, side 97 Fig. 3-3), men de er ikke 

fuldt integreret endnu. Der er desuden 

nogle få exostoser synlige på den  

kaudale side. Disse ting taget i betragtning ud fra knoglefragmenterne 

i denne pose, giver det en alder på 25+. 

Fig. 54:  SEG-I-AG, pose 

246. 

Fig. 55:  Medial ende fra 

højre og venstre clavikel. 
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Den subjektive kønsbestemmelse for 

knoglerne i denne pose peger mod en 

overvejende kvindelig morfologi. Dette 

baserer vi på de meget små og slanke 

clavikler og ikke mindst størrelsen på de 

tre thoracale vertebrae, der er bevaret. 

Disse vertebrae er relativt små i forhold  

til de thoracale vertebrae, vi brugte som sammenligningsgrundlag, fra 

et voksent mandligt individ.  

 

Konklusion: alder 25+ og kvinde. 

 

 

 

Pose 430 

Denne pose indeholder fragmenter fra 

højre og venstre femur, et fragment fra 

venstre radius samt diverse fragmenter 

fra neurokraniet (se fig. 57). Den 

proximale ende af venstre femur er 

bevaret og på den ses nogle få femoral 

trochanter exostoser (se fig. 58). 

Tilstedeværelsen af disse exostoser 

giver en minimums alder på 25 år (se 

Tarp 2008, s. x). Desuden kan man se 

på fovea capitis femoris, at den har en 

lav hulning med bløde kanter, der hæves 

Fig. 56:  Thoracale vertebra. 

Fig. 57:  SEG-I-AG, pose 430. 
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over overfladen på caput. Bunden af 

hulningen er ujævn og en 

ossificering er ved at ske (se fig. 

59). Dette giver en minimums alder 

omkring 31 år, og en maksimums 

alder omkring 70 år (se Tarp 2008, 

s. x). Linea Aspera, på den højre 

femur, har et ”kasseformet” udseende med begyndende skarpe eller 

helt skarpe kanter. Dette er dog svært at bedømme præcist, idet 

overfladen på knoglerne er så dårlig 

bevaret. Dette er også tilfældet for 

epifyserne, da man kan se på den 

venstre femur, at de er fusioneret, men 

ikke om linjerne er udvisket, idet 

overfladen af knoglen enten ikke er 

bevaret eller for ujævn til at bedømme 

(se fig. 59). 

Kønsvurderingen af knoglerne i denne 

pose er bedømt ud fra den vertikale 

diameter på venstre caput femoris samt 

en vurdering af morfologien for processus 

mastoideus, idet vi har den venstre bevaret. 

Vi målte den vertikale diameter på caput til 

at være ca. 40 mm og ifølge håndbogen 

(Bass 2005, side 230 table 3-29) er den for 

kvinder på 41,5 mm eller derunder. 

Derudover vurderes processus mastoideus  

(fig. 60) til at ligge midt imellem på skalaen,  

 

Fig. 58: Obturator externus-fordybning  

Fig. 59: Fovea capitis femoris. 

Fig. 60:  Processus 

mastoideus. 
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da den hverken har overvejende kvindelig eller mandlig morfologi 

(Lynnerup 2008, side 91 fig. 5-13). Vi har desuden målt længden på 

den venstre femur med en unøjagtighed på ca. +/- 5 mm, til 40,5 cm. 

Unøjagtigheden består i at corpus ossis femoris er delt i to og der kan 

mangle et lille fragment i længden på knoglen. Længden på femur 

indikerer en højde på individet til ca. 152-155 cm (Bass 2005, side 23-

26 table 1-5 & 1-7) 

Derudover indeholdt posen også et keramikfragment, der ikke er 

diagnostisk, samt nogle sneglehuse. 

Konklusion: alder 30-40 år og kvinde. 

 

Konklusionen for poserne med betegnelsen SEG-I-AG er, at der kun et 

individ. Dette har vi vurderet ud fra teksturen på overfladen af 

knoglerne, farve, størrelse, alder og ikke mindst det faktum, at der 

ikke er nogle af knoglerne, der er flere af. Individet er med relativ stor 

sandsynlighed en kvinde og alderen er, taget indholdet fra alle poserne 

i betragtning, vurderet til 30-40 år. 

 

 

SEG-I-AH 

Der er kun en pose med betegnelsen SEG-I-AH, men posen indeholder 

til gengæld fragmenter fra to forskellige individer. Ifølge bilag 1 skulle 

denne grav være en amfora-grav og ifølge bilag 12, blev der fundet en 

lille Pithos6, men ingen amfora er nævnt i gravedagbogen. Graven er 

orienteret øst/vest og ligger i det nordøstlige hjørne af 

udgravningsfeltet (se bilag 7). 

 

                                                 
6
 Pithos er det græske ord for en opbevaringskrukke i ler med en karakteristisk form. Den blev ligesom 

amforae også brugt til opbevaring og fragt af f.eks. olie og korn i antikken. (Pedley 2002, side 67 fig. 3.3) 
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Pose 230 

Ved det primære individ er der 

bevaret dele af neurokraniet, 

det meste af mandibula, samt 

mælketænder og blivende 

tænder fra både over- og 

undermund (se fig. 61).  

De dele af neurokraniet, der er 

bevaret, er henholdsvis det 

meste af os occipitale og mindre 

fragmenter fra ossa temporalia. 

Det meste af mandibula er 

bevaret, med undtagelse af 

venstre ramus. Af tandsættet er 

der bevaret fra overmunden, de  

to centrale incisivi, samt 

den venstre laterale 

incisor. Disse tre tænder 

fra overmunden, er fra 

det blivende tandsæt. I 

undermunden er der 

bevaret fire mælketænder,  

henholdsvis 2. molar, 1.  

molar og caninus i den venstre side og i den højre side den 2. molar 

(se fig. 63). Fra det blivende tandsæt er der i den venstre side bevaret 

12 års tanden, der ikke er frembrudt endnu, 6 års tanden, der er helt 

frembrudt, men ikke særlig slidt på den okklusale overflade.  

Fig. 61:  SEG-I-AH, pose 230. 

Primære individ. 

Fig. 62: Tænder fra det primære individ. 

Mælketænder og blivende tænder fra både over- og 

undermund. 
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Derudover sidder caninus i kæben, 

hvor den ikke er frembrudt, samt 

den laterale og centrale incisor, der 

er helt frembrudt. Tænder, der er 

bevaret fra det blivende tandsæt, 

er i den højre side 12 års tanden, 

men den er ikke brudt frem endnu, 

og 6 års tanden, der er helt brudt 

frem. 

 Endvidere ses 1. præmolar og caninus, der stadig sidder in situ i 

kæben, ikke frembrudt, samt den centrale incisor, som er helt 

frembrudt.  

Tandalderen har vi estimeret til at være mellem 8-10 år ved 

sammenligning mellem tilstedeværelsen af tænder i det primære og 

sekundære tandsæt, samt vurdering af roddannelsen (Uberlaker 1989, 

side 64 fig. 71 & ADBOU 2009, side 13 ill. 4). Kønnet har vi ikke 

vurderet, idet individet er et barn. 

 

Konklusion: alder 8-10 år. 

 

Ved det sekundære individ, er der bevaret dele 

fra højre acetabulum samt fragmenter fra 

langben. Hoftebenet, som acetabulum er en 

del af, består af tre dele ilium, ischium og 

pubis. Disse tre dele støder op til hinanden og 

fusionerer og derved dannes acetabulum. 

Dette sker for både mænd og kvinder i 

alderen 12-17 år (Bass 2005, side 192), og 

denne fusionering, er sket ved dette individ.  

 

Fig. 64:  SEG-I-AH, pose 

230. Sekundære individ 

Fig. 63:  Mandibula fra primære 

individ. 

 



47 

 

Kanten på acetabulum er skarp og selve acetabulum  

giver ikke indtryk af at virke nedslidt. Dette ses 

også på acetabulumrandens apeks, der også er 

skarp, hvilket indikerer, at individet er 20 år eller 

derover, idet randen fra starten er rund og bliver 

ved slid skarpere med alderen (Tarp 2008, side 

2). Dette taget i betragtning gør, at vi har 

vurderet alderen til ikke at være over 40 år. 

Vi har forsøgt at vurdere kønnet ud fra størrelsen 

på acetabulum. Men dette gav ikke noget klart 

svar, idet størrelsen på acetabulum falder ind i en  

middelkategori, hvor morfologien ikke er overvejende mandlig eller 

kvindelig.   

 

Konklusion: alder 20-40 år og kønnet kan ikke bedømmes. 

 

Den samlede konklusion for SEG-I-AH pose 230 er, at den indeholdt 

skeletfragmenter fra to individer. Det primære individ er et barn, hvor 

tandalderen indikerer en alder på 8-10 år, samt det sekundære voksne 

individ, hvor aldersvurderingen er på 20-40 år, og kønnet ikke kunne 

vurderes pga. den dårlige bevaring.   

 

Segermes, knogler fra overfladen af AH 

Knoglefragmenterne i denne pose, er fundet i overfladen af graven 

med betegnelsen SEG-I-AH, hvor der blev fundet skeletfragmenter fra 

et barn i alderen 8-10 år og et voksent individ i alderen 20-40 år, som 

beskrevet tidligere. SEG-I-AH ligger i det nordøstlige hjørne af feltet 

(se bilag 7).  

 

Fig. 65: Acetabulum, 

sekundære individ. 
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Posen indeholdt knoglefragmenter fra en højre 

humerus, radius og ulna. Derudover var der 

også dele fra højre og venstre femur samt et 

lille fragment fra venstre orbita på os frontale 

(se fig. 66).  

Knoglernes farve, størrelse, overflade på 

knoglerne, og det, at der ikke er gengangere 

blandt knoglerne, tyder på, at der kun er et 

individ,  men der kan dog sagtens være flere, 

idet det er løsfund, og konteksten derfor er 

ødelagt.  

Epifysen på den distale ende af femur er  

fusioneret, hvilket sker i alderen 18-20 år (se 

fig. 67) (Holck & Lynnerup 2008, side 64 fig. 

4-3). Desuden er linea aspera på den højre 

femur meget fremtrædende og med en 

tilnærmelsesvis skarp kant, dette indikerer en 

minimums alder på 21 år (Tarp 2008, side 6). 

Alderen har vi derved sat til 21+ idet 

overfladen på alle knoglefragmenterne er 

meget ødelagt, og der ikke er nok bevaret, til at kunne gøre det mere 

præcist.  

Kønnet har vi vurderet ud fra bredden på condyli femoris (se fig. 67). 

Ifølge Bass 2005, side 230 table 3-29 skal den være over 78 mm for 

at være en mand. Condyli femoris på dette individ er på 88 mm, og 

der mangler endda et lille smule knogle, på både den mediale og 

laterale condylis.  

 

Konklusion: alder 21+ og mand. 

Fig. 66:  Knogler fra 

overfladen af AH, 

løsfund 

Fig. 67:  Condyli femoris 
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Segermes traktorudgravning, løsfund 

Der er kun en pose med denne betegnelse, og den er ikke nævnt på 

bilag 1. Vi ved dog fra gravedagbogen (bilag 2), at 

knoglefragmenterne i denne pose er fundet efter at en lokal landmand 

pløjede sin mark, og der derved kom glasfragmenter til syne. Det viser 

sig så, ved nærmere eftersyn, at der også var knogler tilstede. 

Konteksten er desværre ødelagt pga. pløjningen og 

knoglefragmenterne har vi derfor behandlet som løsfund. Den præcise 

placering af denne mark er vi ikke sikre på, men ud fra beskrivelsen i 

udgravningsdagbogen kan det tyde på, at det er et areal, der støder 

op til udgravningsfeltet, hvor gravene er fundet, og derved kan være 

en del af nekropolen. 

 

Pose 240 

Posen indeholdt fragmenter fra neurokraniet, en 

venstre tibia, en fibula (side ubestemmelig), en 

venstre humerus, et højre og et venstre 

hofteben, en højre clavicula, en højre og tre 

venstre femori og to ubestemmelige fragmenter 

af langben. De tre venstre femori indikerer at vi 

har at gøre med mindst tre individer. Vi har 

derefter sorteret knoglefragmenterne efter 

hvilke der kunne passe sammen ud fra farve,  

overflade, størrelse og vurdering af køn og alder, 

samt gengangere blandt knoglerne. 

 

Individ 1 

Til dette individ hører fragmenter fra højre og venstre hofteben, højre 

og venstre femori, højre clavicula, en ikke sidebestemt fibula, venstre 

Fig. 68  

Traktorudgravning, pose 

240, individ 1. 
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tibia, venstre humerus, samt 

fragmenter fra neurokraniet, mere 

præcist os frontale. Disse 

fragmenter bærer spor efter at have 

været i nærheden af ild, idet de på 

nogle steder af overfladen er lettere 

svedne. Dette indikerer ikke 

nødvendigvis noget om 

begravelsesmetoden, idet 

knoglefragmenterne ikke er fundet 

in situ, og konteksten derfor ikke er 

tilgængelig. Der er to steder, hvor  

epifysen er bevaret, så 

man kan se, at den er 

fusioneret. Det ene 

sted er på den distale 

ende af den venstre 

femur (se pil på fig. 

68), hvilket sker i 

alderen 18-20 år. Det 

andet sted, der er bevaret  

en fusioneret epifyse, er på ischium ”kammen”, på 

det højre hofteben (se fig. 70), og den fusionerer i 

alderen 17-20 år, for kvinder og 21-24 for mænd 

(Bass 2005, side 192 & ADBOU side 11, ill.3). Dette 

indikerer, at individet er voksent.   

På venstre hoftebens acetabulum er randen på apeks  

skarp, hvilket giver en minimums alder på 20 år (Tarp 2008, side 2). 

Derudover har linea aspera på venstre femur, afrundede kanter og er 

Fig. 69:  Højre hofteben, individ 1. 

Fig. 71:  Venstre 

femur, individ 1. 

Fig. 70:  Ischium ”kammen”, 

højre hofteben, individ 1. 
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flad på toppen (se fig. 71). Den højre er for medtaget til at kunne 

bedømmes. Dette giver en alder på maksimum 33 år (Tarp 2008, side 

6).  

Facies auricularis på både højre og venstre hofteben er hævet i forhold 

til det omkringliggende område. Begge overflader har et mikroporøst 

udseende med afrundede exostoser og vurderes til en alder mellem 

25-34 år (Lovejoy m.fl. 1985, side 22 & fig. 6, side 24). Vi har ikke 

kunnet bedømme det 

mere præcist end en 

mellemting mellem fase 

2 (25-29 år) og fase 3 

(30-34 år), idet 

bevaringstilstanden for 

begge facies auricularis 

er for dårlig.  

Kønnet på dette individ 

har vi vurderet, ved 

hjælp af vinklen på  

bækkenets incisura ischiadica major, og 

størrelsen på knoglefragmenterne, samt den 

præ-ariculare sulcus (se fig. 73), der ses 

oftere hos kvinder end hos mænd (White & 

Folkens 2000, side 366). Hele bækkenet er 

ikke bevaret, men vi kan bedømme vinklen 

på incisura ischiadica major, der har en 

tydelig kvindelig morfologi (se pil på fig. 

69). Dette ses ved den brede vinkel, hvilket 

er kendetegnet for en kvindens bækken, der 

er lavere og bredere, hvilket giver dette en  

Fig. 72:  Højre og venstre facies auricularis 

Fig. 73:  Præariculare 

sulcus, højre hofteben, 

individ 1. 
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større vinkel end hos mænd (Lynnerup m.fl. 2008, side 92-93). Resten 

af knoglefragmenterne giver også indtryk af en overvejende kvindelig 

morfologi, idet knoglerne, når de sammenlignes med et voksent 

mandligt skelet, fremstår meget gracil og en del mindre end de 

mandlige knogler. Dette er især tydeligt på clavicula og venstre femur. 

 

Konklusion: alder 25-34 år og kvinde. 

 

 

Individ 2 

Til dette individ er der en del af 

venstre femur, samt et stykke 

ubestemmeligt langben, bevaret. 

Knoglerne er desuden sodede og en 

anelse brændte.  

På femur ses linea aspera, der er flad 

med svagt skarpe kanter, dette 

indikerer en alder på minimum 20 år 

(Tarp 2008, side 6). Epifysen på den 

distale ende af femur er fusioneret, 

hvilket sker i alderen 18-20 år (Holck 

& Lynnerup 2008, side 64 fig. 4-3).  

Denne fusionering af epifysen 

indikerer, at det er et voksent individ. 

Venstre femur giver ikke indtryk af at 

være fra et gammelt individ og vi har 

estimeret alderen til ikke at være over  

40 år. Kønnet er vurderet på størrelsen af 

Fig. 74:  Venstre femur, individ 2. 
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femur, sammenlignet med femur fra et voksent mandligt individ, 

hvorved den fremstår meget smal og mindre. 

Derudover har vi også kigget på den 

bicondylære bredde, der er under 72 mm, 

hvilket indikerer kvindelig morfologi (Bass 2005, 

side 230). Dette taget i betragtning gør, at vi 

vurderer den til at have en overvejende 

kvindelig morfologi. 

 

Konklusion: alder 20-40 år og kvinde. 

 

Individ 3 

Her er der kun et stykke af venstre femur 

bevaret. Det er den distale del af skaftet, der er 

bevaret minus condyli femoris (se fig. 75). 

Selve størrelsen på femur, indikerer overvejende 

mandlig morfologi, og at individet er voksent. 

Men vi kan ikke komme det nærmere, idet der ikke er mere bevaret. 

 

Konklusion: alder 18+ og mand. 

 

Den samlede konklusion for Segermes traktorudgravning, løsfund, 

pose 240 er, at der er minimum tre individer, idet der er tre venstre 

femori i posen. De tre individer består af to kvinder og en mand. 

Kvinderne er vurderet til en alder på, henholdsvis 25-34 år og 20-40 

år, og manden er vurderet til en alder på 18+. Der kan selvfølgelig 

godt være, at der er flere individer blandt knoglefragmenterne, end 

det antal vi er kommet frem til, men vi har brugt det mindste antal 

individer vi kan differentiere, ud fra skeletfragmenterne.  

Fig. 75  Venstre femur, 

individ 3. 
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Analyse og diskussion 

af Eva Forsom 

På bilag 13 ses en oversigt over gravtype, køn og alder for alle 

skeletterne. 

Vi har samlet set fundet 20 individer. Heraf er syv fra løsfund, men de 

er alle fundet i samme område, dvs. de er nok bare blevet begravet på 

nekropolen lidt senere i den lange periode, den blev anvendt (se 

dateringsafsnit).  Derfor synes vi stadig, at de er relevante i en 

analyse af køn og alder, selvom de ikke er brugbare i en direkte 

vurdering af gravkontekst (se afsnit om gravskikke).  

Aldersmæssigt ligger individernes alder på dødstidspunktet fra  nyfødt 

og op til ca. 50 år - aldersbedømmelsen af nogle individer er så 

usikker, at de bare er blevet tilskrevet en minimumsalder (f.eks. 18+), 

dog har vi ikke set tegn, der indikerer en meget høj alder, med hvad 

dette indebærer af ledforandringer etc. I et enkelt tilfælde har ingen 

aldersvurdering været mulig, ikke engang et minimum. Igen gøres 

opmærksom på den særdeles dårlige bevaring af alle knoglerne, der 

gør det muligt (hvis ikke sandsynligt) at der er foretaget 

fejlvurderinger (se Fejlkilder). 

der otte børn, hvoraf et er perinatalt, et er ca. 1 år, et er 2-3, 3 børn 

ligger i alderen fra 6-10, et 2-10 og et er ca. 11-13 år.  

Af de i alt elleve voksne er der fem kvinder, tre mænd og tre af 

ubestemmeligt køn. Herudover er der blandt løsfundene et fragment af 

en vertebrae, som vi hverken har kunnet give alder eller køn. Den er 

dog sandsynligvis fra en voksen eller I hvert fald ikke fra et ungt barn 

(se ovenfor). For en sikkerheds skyld udelades det individ, denne 

knogle repræsenterer, i de følgende udregninger. Dvs. det samlede 

antal "brugbare" individer sættes til 19. Generelt har vi bedre kunnet 

aldersbestemme kvinderne, idet skeletterne af disse er bedre bevarede 
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– alle mandeskeletterne er blandt løsfund, mens to af kvinderne er 

fundet i grave. Mændene er bare betegnet som ”voksne”: 18+ (eller 

for den ene, 21+). Kvindernes alder ligger fra 20-50, men kun én er 

under 25 og én over 40 år. Dvs. generelt har de været midt i den 

fødedygtige alder. En sandsynlig dødsårsag kunne derfor være barsel 

for flere af dem, men det er ikke noget, vi kan vide med sikkerhed. Vi 

skal være meget opmærksomme på, at det er svært at drage 

konklusioner ud fra så lille et antal individer. Kun i grav AI er en 

kvinde fundet sammen med et barn, men der er muligvis bare tale om, 

at det samme område har været anvendt til senere begravelser, da 

der er fundet knogler fra tre forskellige personer, flest fra et individ 

("hovedindividet", en kvinde)  og kun tænder/kæbe fra de to andre, 

den ene et barn. Grav AH har et barn sammen med en voksen af 

ukendt køn. 

De ikke-kønsbestemtes alder går fra ca. 20-40 år, dvs. samme 

spektrum som de resterende. 

Generelt har vi ikke fundet tegn på sygdom, bortset fra et enkelt 

tilfælde, nemlig kvinden i grav AI (som generelt viste tegn på dårligt 

helbred, se afsnit om køns - og aldersvurdering). Dette har nok meget 

at gøre med den dårlige bevaring, men selv de steder hvor vi burde 

kunne se forandringer, fandt vi ikke nogle. Kun et enkelt individ havde 

lidt osteofytose på en lumbar vertebra (kvinden fra AG), men ikke nok 

til, at vi normalt ville score for ledforandring, dvs. læbedannelse på 

over 1 cm (ADBOU 2009, s. 21 – selvom vertebrae normalt ikke bliver 

scoret). 

Tænderne på de voksne individer er generelt ret slidte i forhold til 

moderne standard, men dette kan have noget at gøre med maden 

man har spist og måden, råvarerne blev forberedt på – hvis der f.eks. 

har været sandpartikler eller småsten i melet (og dermed brødet) som 
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resultat af forarbejdningen af kornet, kan dette have været en 

medvirkende faktor til tandslid (Brothwell & Brothwell 1969, s. 95-96). 

Et enkelt individ, kvinden fra AI, har desuden haft tandudfald før 

døden. Dette kan enten være sket naturligt eller ved ekstraktion af en 

dårlig, evt. cariesinficeret, tand, hvilket blev praktiseret i det antikke 

Rom (Jackson 1988, s. 119).Vi har ikke fundet caries på nogle af de 

tilstedeværende tænder, hvilket selvfølgelig kan være et tilfælde, givet 

det lille antal og den dårlige bevaring. Grunden til tandudfald kan også 

have været, at når tænder bliver slidt meget ned, sidder de til sidst 

kun fast med små rodstumper, der så kan falde ud (Mays 1988, s. 

154-155).  

Alt i alt har vi altså fundet flere ”sikre” kvinder end mænd, men p.g.a. 

det ringe antal individer er det svært at konkludere noget ud fra det. 

Ligeledes er det heller ikke frugtbart at begynde at analysere på 

alderssammensætningen af de voksne individer, da det er forbundet 

med seriøse fejlkilder, bl.a. p.g.a. stikprøvens ringe størrelse. Næsten 

halvdelen af individerne har været børn – otte ud af 19 (som før 

nævnt bliver individ nr. 20 ikke talt med). Dvs. 42 %. Kun 2 af disse 

er spædbørn (her regner jeg alt under 2 år som spædbørn). At der 

ikke er fundet flere spædbørn kan have noget med gravskikke og 

bevaring samt udgravningsteknik at gøre, idet små knogler ofte går 

tabt over tid og er sværere at finde, specielt ved en hasteudgravning 

som den dette skeletmateriale stammer fra (se Fejlkilder). Mere 

interessant er det, at de lidt ældre børn (her sat til at være fra 2 til 18 

år) ser ud til at repræsentere en forholdsvis stor andel af de 

resterende individer (dvs. når spædbørnene ikke tælles med): 6 ud af 

17, dvs.: 6/17 x 100% = 35,3 %. Fordelen ved at se på ældre børn i 

stedet for voksne er at man kan undgå den bias, som der gøres 

opmærksom på i "Farewell to Paleodemography" (se Fejlkilder). 
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Et konfidensinterval kan beregnes for, hvor stor en procentdel "større 

børn" udgjorde af den population af døde, som skeletterne 

repræsenterer (spædbørn undtaget): 

p (sandsynligheden for at være et "ældre" barn) = 0.353 

var(p) = (p x(1-p))/n = (0.353 x(1-0.353))/17 = 0.0134 

SE(p) = (var) = 0.0134 = 0.116 

95% C.I. = p +/- 1.96xSE  = 0.126-0.580 

Dvs. - dvs. større børn udgjorde mellem 12,6 % og 58.0 % af den 

population af døde, som blev begravet på nekropolen i Segermes, hvis 

man går ud fra at vores stikprøve er repræsentativ. Det største 

problem med denne antagelse er nok, at det ser ud til at der i et helt 

hjørne af udgravningsfeltet kun er fundet barnegrave, mens der i det 

resterende felt er en blanding af voksen-, barne- og spædbørnsgrave. 

Dette tyder på alvorlig bias. En undersøgelse af nogle nekropoler i 

Nordafrika, med specielt fokus på gravinskriptioner fra Yasmina-

gravpladsen i Karthago, viser at der er evidens for at børn ofte havde 

deres egen afdeling på romerske gravpladser i provinsen Africa 

Proconsularis, som Segermes hørte under (Norman 2003, s. 45). 

Hvis man alligevel går videre med resultaterne, kræver det et 

sammenligningsgrundlag, før man kan diskutere betydningen af dem. 

Et sted at starte er at se på de generelle studier af demografi i 

Romerriget. 

Demografi i den romerske verden lader generelt noget tilbage at 

ønske, selvom det er et felt i vækst. Det er derfor svært at 

generalisere omkring emner som forventet levetid, mortalitet og 

fertilitet, specielt i en lille provinsby som Segermes, idet de studier, 

der bliver bedrevet, ofte beskæftiger sig med Imperiets kerneområder 

(Scheidel 2001, s. 1-82). Det vanskelige er generelt at finde pålidelige 

kilder og data, der er repræsentative og uden bias, og i lang tid har 
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forskere ledt efter "den hellige gral" i form af antikke optegnelser eller 

arkæologiske fund, der er brugbare i en demografisk analyse og kan 

give endegyldige resultater. Her har man især fokuseret på census-

resultater fra det romerske Ægypten, den såkaldte "Ulpianic Life Table" 

(en lov, der af nogle anses for at give romernes syn på forventet 

levetid), gravindskrifter og endelig skeletmateriale. Ud fra en eller flere 

af disse har man så udviklet teorier om gennemsnitsalder, 

alderssammensætning i befolkningen, hvornår der var størst risiko for 

at dø, med mere. Der er seriøse fejlkilder forbundet med hver af disse 

tilgange (Parkin 1992, s. 4-58). Parkin argumenterer derfor for, at 

man kun ser "overfladisk" på demografi i romerriget, dvs. kigger på 

"trends" i hele imperiet, uden at sætte specifikke tal og steder på, 

eksempelvis præcist hvor mange der blev en bestemt alder i et 

bestemt område. Man kan iflg. Parkin således kigge på en generel  

"model life table" der viser overordnet forventet levetid i et moderne 

tredjeverdensland eller historisk samfund, der svarer til en befolkning 

med en gennemsnitslevealder på mellem 20 og 30 år (Han anbefaler 

Coale-Demeny Model West eller South, 1-5, se fig. 76). De fleste er 

enige om, at det er nogenlunde sådan, den forventede levetid har set 

ud. Uenighederne opstår, når folk forsøger at lave mere specifikke 

tabeller (som f.eks. Frier). Af tabellen ser man, at der er lav forventet 

levetid i de allerførste barndomsår, samt at kun få forventes a blive 

"rigtig" gamle. Dette betyder, at selvom gennemsnitslevetiden var 20-

30 år, så kunne man sagtens blive gammel, når man havde overlevet 

de første barndomsår, selvom det ikke var mange, der blev rigtig 

gamle (Parkin 1992 s. 67-90; Harlow & Laurence 2002, s. 8-10). 

Man skal huske på, at gennemsnitsalder har mere med fertilitet end 

dødelighed at gøre, idet lav gennemsnitsalder reflekterer høj fertilitet. 

Dvs. der har været rigtig mange børn. Der kan desuden sagtens have 
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været gamle folk (og det ved man ud fra epigrafisk materiale, at der 

har været), de udgjorde bare en betydeligt mindre proportion af 

befolkningen dengang end i dag (Gowland 2007, s. 156). 

 

 

 

Alt dette hjælper ikke meget med hensyn til de konkrete resultater af 

undersøgelsen af skeletmaterialet fra Segermes, idet de udregnede 

12,6 % - 58.0 % (selv hvis de antages at være repræsentative for en 

større population) viser, hvor stor en proportion børn over 2 år 

udgjorde af de døde, ikke de levende. Det er svært at finde specifikke 

tal at sammenligne med, for at se hvad den forventede procentdel er 

af afdøde større børn i forhold til andre aldersgrupper, udover som 

sagt den meget overfladiske antagelse, at der var størst dødelighed for 

de helt små børn og de ældre. En ret høj procentdel af større børn 

blandt de døde, som tallene fra Segermes tyder på, kan sammenlignes 

med undersøgelser foretaget af skeletmateriale fra fire skandinaviske 

kirkegårde fra Middelalderen, hvor analyser viser at dødeligheden for 

større børn fra 1 til 20 år generelt steg fra 1100 til 1300 e.v.t. Årsagen 

til denne spredning af dødelighed blandt større børn kan iflg. Boldsen 

Fig. 76: Coale-Demeny Level 3 Female Models West 

and South, gennemsnitlig forventet levetid e0 = 25 
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skyldes, at smitsomme sygdomme som mæslinger, kopper og 

influenza blev spredt mellem hovedsageligt landlige samfund, som 

havde kontakt med jævne mellemrum, men ikke tæt nok til at 

sygdommene blev endemiske i en population, dvs. hver gang der kom 

en ny epidemi kunne flere større børn bukke under, da de ikke var født 

ved den forrige. 

Senere, omkring 17. og 18. årh. e.v.t., da populationer i Nordeuropa 

blev tættere og kommunikation mellem samfund generelt intensiveret, 

blev de fleste børn eksponeret for de smitsomme sygdomme allerede i 

den tidlige barndom, hvilket gav en mere koncentreret dødelighed 

omkring de første barndomsår,  som det ses af Coal-Demeny Model 

North 1 og South 67 (Boldsen 1996, s. 147-159). Noget tyder altså på, 

at man kan sammenligne den relativt høje dødelighed blandt større 

børn (og spredning over flere år, fra 2 til ca. 13 år), som resultaterne 

fra Segermes viser, med et Nordeuropæisk middelaldersamfund. 

Selvom det måske kan virke som lidt af et spring, er der dog ligheder - 

Segermes var en forholdsvis lille landbrugsby, der lå ret isoleret i en 

dal omgivet af bjerge (se afsnittet Segermes - en by i det romerske 

Nordafrika), den var bestemt ikke nogen stor metropol. Derfor er det 

ikke utænkeligt at der har været et mønster med smitsomme 

sygdomme, der er kommet med mellemrum og ikke konstant har 

været i omløb, og dermed har ramt en bredere aldersgruppe end "kun" 

spædbørn. Dette er dog spekulationer, det er meget svært at finde 

beviser for. Det er heller ikke til at afgøre, hvorvidt Segermes har 

været afvigende på det punkt eller om et sådant "dødelighedsmønster" 

har været fremherskende i Romerriget generelt. De fleste 

undersøgelser af gravpladser, som det har været muligt at finde 

                                                 
7
 (og også af de modeller, der er vist på fig. 76, og som antages som standarder for 

det romerske Imperium). Denne model gælder stadig for moderne lande i den tredje 

verden. 
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optegnelser for, er fra nogle helt andre områder i Imperiet (og ofte 

kun med relativt få individer) og derfor er det tvivlsomt, hvor relevant 

en sammenligning er. I mangel af bedre skal det kort oplyses at 

aldersgruppen 5-20 år udgør 13.45% af de begravede fra den 

romersk-britiske gravplads ved Trentholme, York (resultaterne er 

fundet ud fra analyse af skeletmateriale). Dette tal er temmelig lavt i 

forhold til at den nedre grænse for konfidensintervallet for børn i 

alderen 2-18 år fra Segermes-nekropolen er 12.6 %. Dette kunne 

antyde en forskel på dødelighedsmønstre forskellige steder (og på 

forskellige tidspunkter) i Romerriget. Tallene er dog ikke fuldstændigt 

sammenlignelige, da den yngste aldersgruppe fra York er 0-5, hvor de 

er sat til under 2 år i Segermes-undersøgelsen. Desuden er 

procenttallet i York taget ud af det samlede antal individer, inkl. 

spædbørnene, hvor disse ikke er regnet med ved Segermes-

skeletterne (for at undgå bias). Ydermere er der evidens for, at York 

var en garnisonsby, hvorfor der hovedsageligt er fundet skeletter af 

voksne mænd (Parkin 1992, s. 52-53). 

I 1990 blev der foretaget en nødudgravning af en gravplads i 

Leptiminus, en romersk havneby i Tunesien, der ligger ca. 90 km. fra 

Segermes. Her fandt man skeletter af 23 individer (hvoraf 22 kunne 

aldersbestemmes). Placeringen samt den senantikke datering af 

skeletterne gør, at de er relevante som sammenligningsgrundlag både 

geografisk og tidsmæssigt, omend det lille antal individer gør, at man 

skal være forsigtig med at drage statistiske konklusioner. Man fandt ni 

børn (dvs. under 20 år iflg. deres klassifikationer). Af disse er to 

nyfødte, mens to er sat til en alder på 2 år +/- 8 mdr. De resterende 

fem har en alder fra 3 til ca. 12 år (Osborne 1992, s. 267-268). Man 

har i undersøgelsen ikke villet lave nogen statistiske udregninger, da 

der var så få individer, men for at kunne sammenligne med Segermes-
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skeletterne udregnes her et konfidensinterval for de større børn. Da 

"spædbarnsgrænsen" for Segermes-skeletterne er sat til under 2 år, 

regnes et af individerne fra "2 år +/- 8 mdr." med til de større børn, 

det andet som spædbarn. Dvs. der er seks "større" børn. Det samlede 

antal individer undtaget spædbørnene er 19. Dvs. de større børn udgør 

31.6% af populationen af begravede fra gravpladsen i Leptiminus 

(mod 35.3% for Segermes-populationen). Et konfidensinterval giver 

10.7% - 52.5%. Dette ligger en smule lavere end intervallet fra 

Segermes-nekropolen (12,6% - 58.0%), men meget tæt på. 

Selvfølgelig skal man tænke på, at begge steder har man kun fundet 

få individer, hvilket gør fortolkninger meget usikre. Alligevel kunne 

noget tyde på meget lignende dødelighedsmønstre for "større børn" for 

de to populationer. 

Alt i alt er det ikke meget, man kan konkludere, ud fra 

skeletmaterialet fra Segermes. Det er for usikkert at sige noget om 

aldersfordelingen af de voksne p.g.a. de få individer samt generel bias 

ved aldersbestemmelse af voksne (se fejlkilder). Det, der umiddelbart 

ser ud til at være interessant, er det forholdsvist store antal af større 

børn, dvs. ældre end spædbørn. Dette kan tyde på en dødelighed, der 

ikke kun er koncentreret om de allertidligste barndomsår, som det 

ellers ofte antages at være tilfældet. Dog er der generel enighed om, 

at dødeligheden var høj i Romerriget det meste af livet, og 

gennemsnitsalderen var ikke særlig høj. En sammenligning med 

skeletfund fra det forholdsvist nærliggende Leptiminus viser en 

lignende proportion af større børn i forhold til voksne. Dette kan give 

anledning til at tro, at det ikke kun er p.g.a. tilfældigheder i 

udgravningsfeltet, at der er fundet et relativt stort antal skeletter af 

større børn. Man skal dog huske på de mange fejlkilder der gør, at 

antagelser baseret på skeletmaterialet generelt er noget usikre. Det 
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ville kræve analyse af et meget større antal grundigt udgravede 

skeletter, både fra Segermes og fra andre områder (til 

sammenligning), for at kunne konkludere noget mere sikkert. 
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Datering 

af Mette Arenfeldt 

Der har været civilisation i Segermesdalen siden punisk tid men 

grundlæggelsen af provinsen Africa Proconsularis, sker under Augustus 

(31 f.v.t. - 14 e.v.t.) (se afsnittet om historie). Byens navn i antikken, 

Segermes, har man fra indskrifter fundet i området, hvoraf en af 

indskrifterne også oplyser, at byen opnåede status af selvstyrende 

municipium, i anden halvdel af det 2. årh. e.v.t. Den arkæologiske 

evidens for byens eksistens stammer også fra denne periode og der er 

ingen evidens for en by på dette sted før denne udnævnelse (Dietz 

1995-1, side 173). 

Der er fundet tre skeletter inde i Segermes by, der er blevet C-14 

dateret til begyndelsen af det 5. årh. e.v.t., hvilket vil sige fra tidlig 

vandalsk periode (se afsnittet om historie), og ifølge Peter Ørsted m.fl. 

er dette tegn på, at byen på dette tidspunkt er i nedgang, idet man er 

begyndt at begrave indenfor bymuren (Ørsted 1992, side 89 & Ørsted 

2000-3, side 186-187).  

Der er daterede gravpladser i Segermesdalen og flertallet af disse, 

stammer fra tiden efter midten af det 3. årh. e.v.t.(Dietz 1995, side 

185). Der er en grav, der før udgravningen, var uberørt (Nielsen 1995, 

side 423). Dette er graven med betegnelsen SEG-I-AE, der er en 

skaktgrav. I denne grav fandt man en lampe med et stempel, der 

ifølge Hjørdis Nielsen er af typen Munatus Threptus. Værkstedet for 

lamper med netop dette stempel er beliggende i det centrale Italien, 

sandsynligvis i nærheden af Rom. Dette værksted producerede 

lamper, ifølge kronologien indenfor lampestempler, i perioden fra sen 

flavisk til den tidlige antoninske periode (Bailey 1980, side 98). Dette 

giver denne grav en terminus post quem datering på ca. 90 e.v.t., idet 

konteksten var intakt. 
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Gravene fra nekropolen, hvor skeletterne vi har arbejdet med, 

stammer fra, er dog ifølge udgravningspublikationen sikkert dateret til 

det 2. årh. e.v.t. (Dietz 1995-2, side 797). Denne datering må være 

ud fra keramiklamperne, fundet i to af gravene, selvom 

dateringsgrundlaget ikke er nævnt i udgravningspublikationen, idet 

Segermes, ligesom så mange andre urbane byer i Nordafrika fra 

antikken, mangler en præcis stratigrafisk kronologi til at datere grave 

ud fra (Leone 2007, side 173) og dette er også tilfældet for 

nekropolen, sydvest for Segermes by, hvorfra skeletterne vi har 

arbejdet med stammer fra.  

Vi fandt desuden, blandt knoglerne, i posen med betegnelse ”nekropol 

løsfund, pose 294”, nogle keramikskår, hvoraf det yderst til højre på 

fig. 77, ifølge keramikekspert 

John Lund, kan dateres til 

perioden 400-600 e.v.t. Men 

dateringer ud fra 

overfladefund, som f.eks. det 

førnævnte keramikfragment, 

kan ikke med sikkerhed give 

en tidsramme for en datering  

af området, det er fundet i.  

Men den brede tidsramme for datering opnås som regel ved en 

kombination af dateringen af overfladefundene sammen med 

dateringen af fundene ved udgravning, fundet på samme område 

(Dietz 1995, side 185). Dette giver en tidsramme, der siger, at der har 

været aktivitet på denne nekropol, sydvest for Segermes, hvor 

skeletterne vi har arbejdet med stammer fra, i perioden 2. årh. -6. 

årh. e.v.t., men at nekropolen sagtens kan have været benyttet især 

før, men også lidt efter dette tidsinterval.  

Fig. 77: Keramikfragmenter fra Segermes 

nekropol, løsfund, pose 294. 
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Fejlkilder 

af Eva Forsom 

Der er mange fejlkilder at tage hensyn til, når man står med en 

samling af skeletter som den, vi har arbejdet med. Der er for det 

første hele problemet med konteksten. De grave, som skeletterne 

stammer fra, er aldrig blevet publiceret og det var svært at finde 

nogle, som kendte noget til skeletterne. Selvom vi har gjort, hvad vi 

kunne for at finde frem til oplysninger omkring udgravningen, f.eks. 

præcis hvor nekropolen lå i forhold til byen, er der stadig nogle 

ubesvarede spørgsmål. Vi har en temmelig kortfattet gravedagbog, 

nogle planer samt den seddel, der var lagt i kassen med knoglerne, og 

så samtaler med Hjørdis Nielsen, som stod for udgravningen dengang. 

Det var ikke muligt at fremskaffe fotos af gravene, selvom det nævnes 

i gravedagbogen, at der blev taget billeder i forbindelse med 

udgravningen. En grund til den manglende dokumentation er nok, at 

skeletterne blev fundet  tilfældigt (en bonde stødte på dem under 

pløjning af sin mark – se Nielsen, 1988, bilag 2) og resultatet var en 

hastig nødudgravning. Dette giver også problemer, idet det lille 

område, der blev udgravet, ikke dækkede hele gravpladsen. Desuden 

var fandt man i et hjørne kun børnegrave. Dvs. at de skeletter, der er 

blevet undersøgt, ikke nødvendigvis er repræsentative for hele 

populationen fra nekropolen. 

Derudover er der fejlkilder forbundet med selve behandlingen af 

skeletmaterialet – vi har gjort, hvad vi kunne ud fra de håndbøger, vi 

har, samt vores tilegnede viden, men grundet den meget dårlige stand 

knoglerne er i, er det muligt, at der er blevet foretaget nogle 

fejlvurderinger mht. alder og køn. Ideelt set skulle man have hele 

skeletter med mange alders- og kønsindikatorer (pelvis, kranium, alle 

langben med epifyser) men i de fleste tilfælde har der kun været et 
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par brugbare indikatorer pr. individ (f.eks. ringepifyser på vertebrae 

eller nogle tænder og robusthed af knoglerne) samt det generelle 

indtryk af skelettet. 

Der er også nogle overordnede fejlkilder, som enhver udøver af 

biologisk antropologi står med, når man skal vurdere arkæologisk 

skeletmateriale, lige meget hvor velbevaret det er. Man bruger 

metoder, der for størstedelens vedkommende er udviklet på moderne 

befolkninger til at bedømme køn og alder på folk fra Nordafrika for ca. 

1500-2000 år siden. Dette giver naturligvis problemer, hvis 

befolkningen dengang og i det område mht. faktorer som f.eks. 

kønsdimorfisme og  tandudvikling ikke svarede fuldstændigt til de folk, 

der er brugt, til at lave metoderne.  Muligvis havde folk dengang 

generelt en mindre statur (det har ikke været muligt at finde nogle 

referencer til staturen af befolkningen i Nordafrika i Romertiden). 

Dette kunne spille ind på kønsvurderingen,  hvor det i de fleste tilfælde 

har været nødvendigt at se på den generelle størrelse af knoglerne, og 

se på hvor robuste de ser ud. Derfor er det heller ikke altid til at vide, 

om meget små og slanke knogler (f.eks. ulnaen fra AB) er fra et stort 

barn eller bare en ung person. Der er desuden en tendens til, at 

kvinder kan udviklet mere maskuline træk med alderen: kraniet kan 

blive tykkere efter menopausen. Tilsvarende kan mænd få mere 

feminine, gracile træk - f.eks. kan tab af tænder føre til resorption af 

kæben og nedsat tyggefunktion kan desuden medføre tab af 

muskelmarkeringer. Dette er naturligvis endnu en usikkerhedsfaktor i 

vurderingen af køn (Gowland 2007, s. 164). Tandslid som 

aldersindikator skal også generelt bruges med en hvis skepsis, da slid 

er meget betinget af diæt og de forskellige tandslidsskemaer ikke uden 

betænkning kan bruges på andre populationer end dem, de er udviklet 
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ud fra og bør ikke bruges som eneste faktor i aldersbestemmelse. 

(Bass 1995, s. 298).  

Der har været argumenteret for, at skeletter af ældre individer ofte er 

dårligere bevaret med hensyn til aldersindikatorer, hvilket kan gøre 

dem svære af aldersbestemme (Gowland 2007, s. 162). Dette er 

måske ikke så relevant i dette tilfælde da alle skeletterne er dårligt 

bevaret. Spædbørnsskeletter er ofte underrepræsenterede i 

skeletmateriale, dels p.g.a. dårlig bevaring på grund af generelt hurtig 

nedbrydning samt grave, der ikke er særligt dybe, og dels fordi de 

små knogler let går tabt under udgravningen (Magnell 2008, s. 123). 

Det er dog generelt vores vurdering, at det ikke er helt urimelige 

konklusioner, som vi er nået frem til mht. køn og alder. der er givet 

ret brede aldersspæn hvor det er muligt, og der er også vurderet 

faktorer som størrelse/robusthed og tandslid af det enkelte skelet 

relativt i forhold til de andre fra Segermes-samlingen. Dette ville 

selvfølgelig virke bedre med en langt større samling af individer. 

Man skal desuden være påpasselig, når man drager statistiske 

konklusioner ud fra samlingen af skeletter.  Både p.g.a. den meget lille 

stikprøvestørrelse, det drejer sig om, men også fordi det i det hele 

taget er problematisk at konkludere noget statistisk om en fortidig 

populations dødelighed ud fra skeletmateriale, som der gøres 

opmærksom på i artiklen ”Farewell to Paleodemography”, hvor der 

argumenteres for at skeletter fra arkæologiske sammenhænge 

generelt aldersbedømmes med metoder, der giver et statistisk bias, 

fordi de er udviklet på skeletsamlinger med en generelt ung 

aldersdistribution, hvilket giver overrepræsentation af yngre individer 

(Bouquet-Appel & Masset 1981). Dette kan man dog forsøge at 

modvirke ved at arbejde med større børns dødelighed, som der er 

gjort i analysen ovenfor. Således undgår man problemerne med 
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manglende spædbørnsskeletter (se ovenfor) samtidig med at børn kan 

aldersbestemmes ret præcist og uden de samme fejlkilder som 

voksne. 
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Segermes – en by i det romerske Nordafrika 

af Eva Forsom 

 

Romerne i Nordafrika 

Nordafrika var oprindeligt beboet af berbere. Udefra kom i løbet af 1. 

årtusind f.v.t. fønikere og grækere, som var handelsrejsende og 

oprettede kolonier i hele Middelhavsområdet. Fønikerne grundlagde 

flere byer i Nordafrika, den første var Utica. Karthago (grundlagt i år 

814 f.v.t. iflg. traditionen, om end der først er arkæologisk evidens fra 

det 8. årh. f.v.t.) udviklede sig til hovedbyen blandt kolonierne, der nu 

udgjorde det puniske rige. De indfødte berbere, af hvem mange 

oprindeligt var nomader, måtte flere steder indordne sig under det 

puniske herredømme – dvs. dyrke den jord, der ikke var blevet 

overtaget, og betale tributter af afgrøderne. Nogle dele af Nordafrika 

var ikke under direkte punisk kontrol (selvom de indeholdt flere 

puniske bosættelser) som f.eks. Numidia, der udgjorde det meste af 

det moderne Algeriet og Mauretania, der udgjorde det nordlige 

Marokko og vestlige Algeriet. De dele af disse lande, der ikke var 

koloniserede, blev styret af forskellige berberstammer, der 

efterhånden udviklede kongedømmer. Karthago blev ødelagt af 

romerne i 146 f.v.t. som resultat af den 3. og sidste puniske krig, 

hvorefter provinsen Africa blev grundlagt med byen Utica som 

hovedsæde (Wood & Wheeler 1966, s. 110-14; Rives 1995, s. 17-18; 

Broughton 1929, s. 6-8; Manton 1987 s. 15-26 ; Brett & Fentress 

1996, s. 24-25). En del af provinsen blev givet til kongen af Numidias 

sønner, som tak for hjælpen i den sidste krig. Mauretania blev gjort til 

et romersk klientkongedømme. Herefter forblev situationen forholdsvis 

uændret i Nordafrika (på trods af en krig mellem romerne og Kong 

Jugurtha af Numidia) indtil det 3. triumvirat og borgerkrigen mellem 
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Pompejus og Cæsar midt i det 1. årh. f.v.t. Pompejus døde i Ægypten 

efter et nederlag i Pharsalus, men hans resterende styrker forsatte 

kampen med støtte fra den numidiske konge Juba I. Efter Cæsars 

endelige sejr nær Thapsus (på Tunesiens østkyst) i 46 f.v.t. 

annekterede han en del af Numidia og oprettede provinsen Africa 

Nova. Resten af Numidia blev delt op, den vestlige del gik til prinsen af 

Mauretanien og den midterste del blev til en ”bufferstat”, stadig kaldet 

Numidia (Rives 1995, s. 18-21; Manton s. 38; Hammond & Scullard 

1970, s. 656). På et tidspunkt blev hele det romerske Afrika slået 

sammen til provinsen Africa Proconsularis. Traditionen siger, at det 

skete i år 27 f.v.t. (p.g.a. antikke kilder) men dette kan diskuteres. 

Det skete dog sandsynligvis på et tidspunkt ikke så lang tid efter 

mordet på Cæsar i 44 f.v.t., mens Lepidus havde kontrollen over 

Afrika som guvernør, dvs. mellem 40-36 f.v.t. (Shaw 1995, s. 379-

380; Rives 1995, s. 22).  

 

 

 

Fig. 78: kort over det romerske Nordafrika – med moderne lande 
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Africa Proconsularis bestod af store dele af det nordlige Afrika – det 

moderne østlige Algeriet, nordlige Tunesien og vestlige Libyen. Se kort 

på fig. 78 (Manton 1988, s. 13).  

 Først under Diokletian blev provinsen igen opdelt i underenheder, se 

næste afsnit (Rives 1995, s. 22). Mauretania blev i omkring 40 e.v.t., 

under Claudius, delt op i to romerske provinser, Mauretania 

Caesarensis og M. Tingitana, opkaldt efter deres respektive 

hovedstæder (Decret & Fantar 1981, s. 167). I 439 e.v.t. erobrede 

vandalerne store dele af Nordafrika (Ørsted 1993, s. 5). Den romerske 

tilstedeværelse i Nordafrika regnes derfor hovedsageligt som perioden 

fra 146 f.v.t. til 439 e.v.t. I denne periode sker der i flere omgange 

udvidelser af området og udbyggelse af de puniske byer efter typisk 

romersk forskrift med et forum, badeanlæg, templer etc. og helst veje 

anlagt i et rektangulært, såkaldt hippodamisk, system - dette var dog 

oftest kun muligt ved nyanlagte byer (Manton 1988, s. 27-28). Især 

under det severiske dynasti (fra 193-235 e.v.t.) sker der en masse, 

idet Septimius Severus var født i Leptis Magna, der sammen med 

byerne Sabratha og Oea udgjorde størstedelen af den senere provins 

Tripolitania. Udover hovedbyerne (Leptis, Karthago, Volubilis etc.) blev 

der i Nordafrika anlagt en række militærlejre (for legionen) og 

veteranbyer til dem, der havde gjort lang tjeneste indenfor militæret. 

Det var ofte nødvendigt med legionens tilstedeværelse, da der til 

stadighed var oprørske berberstammer i regionen, som man prøvede 

at ”pacificere”. Romerne udbyggede desuden et vejnet for at lette 

transport af tropper og varer byerne imellem. Herudover var der en 

masse mindre byer med mere eller mindre romersk tilstedeværelse, de 

såkaldte ”agro-towns”, der forsynede både provinsen og til tider Rom 

med korn. Disse lå fortrinsvis i Karthagos opland, det såkaldte 

”kornbælte”, dvs. byer der leverede afgrøder til hele 
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Middelhavsområdet. Eksemplar på de større af disse er Dougga, 

Maktar og El Djem (Manton 1988, s. 52-127). Se kort. 

 

 

Nordafrika i Senantikken  

Diokletian (Kejser fra 284 til 3058) lavede mange reformer, der blandt 

andet indebar at den østlige del af Mauretania Caesariensis blev gjort 

til selvstændig provins, den kom til at hedde M. Sitifensis; efter 293 

(hvor tetrarkiet blev indført) blev provinsen Africa Proconsularis opdelt 

i tre dele – i nord Zeughitana (stadig kaldet Africa Proconsularis) og i 

syd Byzacena og Tripolitania. Desuden blev det ”nye” Africa 

Proconsularis udvidet med en del af provinsen Numidia (Warmington 

1954, s. 1-2). Kristendommen havde i løbet af det 3. århundrede fået 

fodfæste i Nordafrika og under Diokletians forfølgelser af de kristne 

opstod skismaet mellem donatister og katolikker, der førte til mange 

uroligheder i regionen. Under Konstantin blev kristendommen gjort til 

officiel statsreligion i 313, men de indre stridigheder fortsatte mange 

år endnu (Manton 1988, s. 130-133).  

Udefra kom vandalerne (en germansk stamme), som gjorde deres 

indtog i Afrika 428 og erobrede Karthago i 439 under ledelse af Kong 

Geiseric. Deres rige var således centreret omkring provinsen Africa 

Proconsularis (der nu udgjorde det nordlige Tunesien), men de havde 

indflydelse langt op i Middelhavslandene, primært øerne Sicilien, 

Sardinien, Korsika og Balearerne. De ødelagde Rom i 455.  

De lavede en traktat med romerne omkring opdeling af Nordafrika, 

men præcis hvor vandalernes herredømme ophørte er svært at 

definere. De har tilsyneladende også haft indflydelse i Byzacena, hvor 

Segermes er placeret (se næste afsnit). De har sandsynligvis styret 

                                                 
8
 Alle de følgende årstal er efter vor tidsregning (e.v.t.), med mindre andet er angivet. 
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hele deres territorium efter romersk forbillede, således at de lokale 

ikke har mærket den store forskel (Merrills 2004, s. 3-5). 

På dette tidspunkt var det romerske imperium først blevet splittet op 

under Diokletian, da han dannede Tetrarkiet efter krisen i det 3. årh. 

(Cary & Scullard 1975, s. 516-517). Det blev samlet igen under 

Konstantin, men delt endeligt op i to – i øst og i vest – i 395. Efter det 

vestlige riges endelige kollaps i 476 var Romerriget nu blevet til det 

Byzantinske Rige med centrum i Konstantinopel (De Blois & van der 

Spek 1997, s. 284-294). Vandalerne blev fordrevet fra Nordafrika 

under Kejser Justinian (regerede fra 527 til 565) i år 533. Under den 

byzantiske besættelse blev en del af de gamle byer befæstede, ofte 

med genbrug af materiale fra tidligere bygninger. Der blev bygget 

mange nye kirker og basilikaer. Perioden var desuden præget af 

mange oprør blandt berberstammerne. Nordafrika blev nu i en 

årrække ledet af skiftende kejsere indtil arabernes indtog i det 7. årh. 

Den endelige afslutning kom med Karthagos fald i 698. Herefter 

spredtes islam som den herskende religion blandt berberne og de 

kristne samfund forsvandt (Manton 1988, s. 136-138). 

 

Segermes 

Segermesdalen ligger i det moderne nordøstlige Tunesien. Den 

afgrænses hele vejen rundt af bjerge - Djebel Zaghouan og Djebel 

Zriba mod vest, Djebel Zit og Djebel Safsaf mod nord, Djebel Gamous 

mod øst og Djebel el Rhezala mod syd. Dalen er på ca. 400 km2 

(Ørsted 1993, s. 1-4). Selve byen Segermes  (moderne Henchir 

Harrat) ligger i dalen, 65 km syd for Karthago på den romerske vej fra 

Karthago til Hadrumetum, i dag Sousse, og 20 km øst for  byen 

Zaghouan (Sebaï & Ben Hassen 200, s. 21). Se kort, fig. 79. 
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 Segermesområdet hørte indtil Diokletians opdeling til provinsen Africa 

Proconsularis. Herefter ser det ud til at store dele af dalen rent 

administrativt hørte under Byzacena, hvor Hadrumetum var 

hovedstaden (Ørsted 2000-1, s. 29). Historiske kilder er meget 

sparsomme og der er kun fundet ca. 40 inskriptioner (heraf ca. 30 fra 

selve byen). Disse stammer hovedsageligt fra perioden fra anden 

halvdel af 2. årh. til midten af 4. årh. hvilket er et noget snævrere 

tidsrum end det arkæologiske materiale, der peger længere frem i 

tiden (Carlsen 2000, s. 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 79: kort over Segermes og omegn 
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Af en indskrifterne fremgår det, at byens latinske titel var ”municipium 

Aurelium Augustum Segermes”. Det betyder, at byen fik status af 

municipium af enten Marcus Aurelius, Commodus eller Caracalla (mest 

sandsynlig er Marcus). dvs. omkring 170’erne e.v.t. (Ørsted 2000-1, s. 

34).  

Municipum-status betød bl.a. at en by havde selvstyre og kunne 

medføre, at borgerne fik stemmeret. Denne status gjaldt både selve 

Fig. 80: plan over Segermes 
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byen og dens opland (Hammond & Scullard 1970, s. 703). Selve byen 

(fig. 80) viser ikke tegn på beboelse før slutningen af det 2. årh. e.v.t., 

dvs. noget tyder på at den blev grundlagt på det tidspunkt, hvor den 

blev municipium, på et ellers ubebygget sted. Byens storhedstid ser 

iflg. det arkæologiske materiale (hovedsageligt keramikskår opsamlet i 

overfladen) ud til at være fra omkring midten af det 4. årh. og indtil 

Justinians generobring fra vandalerne, dvs. perioden fra ca. 350-5509. 

Selve byen Segermes var ikke specielt stor, men har dog haft en del af 

de typiske kendetegn for en romersk provinsby. Der er fundet et 

forum, et ”såkaldt Capitol”, badeanlæg og flere basilikaer (fig. 81). Det 

”såkaldte Capitol” er siden hen blevet fortolket som et tabularium 

(Ørsted 2000-3, s. 182). Den eneste bygning, der med sikkerhed kan 

dateres til byens oprindelse, dvs. omkring slutningen af 2. årh., er det 

såkaldte Capitol (Dietz 1995-2, s. 182-183). 

Fra det 3. årh. er der ikke fundet arkæologiske spor i selve byen, 

hvilket kan tolkes som en nedgangsperiode, men en række indskrifter 

fra perioden tyder alligevel på, at byen blev anvendt. Omkring 290 

blev ”Capitoltemplet” tilsyneladende restaureret. Den omkringliggende 

dal har dog været beboet i en længere periode, idet der er spor fra 

punisk tid og frem til arabernes ankomst. Derfor kan der have været 

andre, tidligere bebyggelser, der har fungeret som administrativt 

centrum for produktionen i dalen inden municipiet Segermes blev 

anlagt. (Dietz 1995-1, s. 173-183; Ørsted 2000-3, s. 187). De tidligst 

daterbare levn efter menneskelig aktivitet (i historisk tid) er fra 3.-4. 

årh. f.v.t. (Briese & Lund 2000, s. 224). 

                                                 
9
 Der ser dog ud til at være nogen uenighed om dette, Ørsted (2000-3, s. 187) skriver: ”there are no direct 

changes to be noted in the archaeological material, in the population numbers, or in the fourth-century 

buildings. Nonetheless it is a reasonable assumption that the time around AD 310  and onwards was 

difficult for the valley”.  
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Det ser generelt ud til, at dalen bliver meget tæt beboet fra midten af 

det 4. årh. og fremefter. Der er på dette tidspunkt udbyggede 

infrastrukturer  - akvædukter leder vand fra bjergene ned i dalen, hvor 

det opsamles i cisterner. Hele dalen har altså været en effektivt 

udnyttet landbrugszone, hvor byen Segermes har været det lokale 

centrum, dvs. en typisk senromersk provinsiel landbrugsby. Der er 

fundet en del gravpladser rundt omkring i dalen, hvoraf de fleste er 

dateret til ca. 250 og efter, men det er ikke dem, som de skeletter vi 

har arbejdet med, stammer fra (se afsnit om gravskikke og datering). 

Udnyttelsen af dalen fortsætter intensivt indtil midt i 6. årh., hvor 

Vandalerriget falder fra hinanden. Herefter er der stærk nedgang i 

bebyggelserne de næste 100 år, hvorefter der stadig dyrkes landbrug i 

et lille omfang indtil dalen til sidst dækkes af skov og efter det 13. årh. 

kan der ikke længere spores menneskelig aktivitet.10 (Dietz 1995-1, s. 

180-185 samt Ørsted 2000-3, s. 186-187). 

                                                 
10

Disse konklusioner er som sagt hovedsageligt baseret på opsamlede skår. Der er 

naturligvis nogle problemer forbundet med denne metode, men det er ikke så relevant i 

denne sammenhæng. 
 

Fig. 81: Forum, Segermes. 
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Befolkningssammensætning og levevis 

Segermes er et typisk eksempel på et agrarisk samfund. Der har 

hovedsageligt været dyrket korn og oliven i dalen og afgrøderne har 

nok kunne forsyne byen med det, der var brug for, men klimaet og 

regnfald taget i betragtning har dalen næppe hørt med til 

”kornbæltet”, da der kun på nogle tidspunkter kan have været korn 

nok til at eksportere. Oliven har været hovedafgrøden, og det er nok 

den, der har været den største eksportvare – økonomien har derfor 

været meget afhængig af olivenhøsten. Desuden har man holdt får og 

geder på skråningerne. Indbyggertallet i byen er blevet estimeret 

(konservativt) til ca. 200, men dette er meget usikkert, da man ikke 

har fundet nogen huse (Ørsted 2000-3, s. 173-182; Mørch 1995, s. 

48-49). Desuden er det jo en lang periode, hvor byen har været 

beboet, og selvom der er uenighed om, hvornår den havde sin 

Fig. 82: Segermesdalen. 
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”blomstringstid” (se ovenfor), må man antage at befolkningstallet har 

varieret. 

Sandsynligvis har lokalbefolkningen i dalen været af hovedsagelig 

berbersk herkomst, i starten stærkt influeret af fønikisk (punisk) 

kultur, senere af italisk-romersk. Denne er sandsynligvis blevet indført 

med immigration af latinsk-talende folk (i det der er latinske 

indskrifter og latiniseret kultur), men fra andre steder i Afrika, ikke fra 

den italiske halvø.11 Der har derfor muligvis været to 

befolkningsgrupper, en ”lokal” og en latinsk-inspireret, hvor den 

sidstnævnte gruppe hovedsageligt bosatte sig midt i dalen og mod syd 

(og i selve byen), mens de ”oprindelige” blev boende i bjergene mod 

nord. Det tyder ikke på, at der har været sammenstød mellem disse.12 

Selvom folk i dalen og byen til en hvis grad blev styret af romerne 

(bl.a. gennem skatter) og til dels strukturerede deres samfund efter 

romersk/italisk facon, var det stadig afrikanerne selv, der styrede 

lokalt. Man kan derfor ikke rigtig tale om et ”romaniseret”  område 

(Ørsted 2000-3, s. 186-187). 

De skeletter, vi har beskæftiget os med, har derfor nok været af 

afrikansk oprindelse, (enten indfødte/punisk influerede eller 

latiniserede fra andre steder i Nordafrika13) og ikke italisk/romerske. 

De har sandsynligvis ikke været fra overklassen eller specielt 

bemidlede, idet de rige og moderat velhavende borgere i det romerske 

Imperium (hvorvidt de var ”indfødte” eller ej) havde mere prangende 

grave i form af mausoleer (som der er fundet flere af i dalen), eller 

gravsteler, eller i det mindste gravgaver af en vis standard, hvilket der 

                                                 
11

 Der har muligvis været en smule indvandring fra Italien i det 3. årh. men det kan ikke spores nogen 

steder. Derfor har det ikke haft nogen mærkbar betydning på befolkningssammensætningen i dalen (Ørsted 

2000-2, s. 186). 
12

 Denne teori fremsættes af Briese & Lund 1995, s. 224. 
13

 På dette tidspunkt er det svært at skelne  epigrafisk og arkæologisk mellem egentlige ”berbere” (som jo 

er en bred betegnelse for mange forskellige stammer) og efterkommere af fønikerne, de går under 

fællesbetegnelsen ”nordafrikanere” (Brett & Fentress 1996, s. 53). 
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ikke har været tegn på i dette tilfælde (se afsnit om gravskikke). 

Derfor er der ikke nogle oplysninger at hente om dem i det epigrafiske 

materiale fra området, idet underklassen og slaverne kun meget 

sjældent er repræsenteret her (Ørsted 2000-3, s. 168). 

Nekropolen, som vi beskæftiger os med, har ligget ret tæt på byen 

(Nielsen 1995, s. 423) men ikke så tæt, at vi med sikkerhed kan sige, 

at den har hørt direkte til byen – det er dog det mest sandsynlige, 

men vi ved altså ikke om dem, der ligger begravet her, har hørt til 

landbefolkningen eller byboerne, men som sagt har de altså næppe 

tilhørt den rige, landejende klasse, som der også har været i 

Segermes og opland (Ørsted 2000-2, s. 168). Det ser ud til, at de 

individer der er begravet på nekropolen, levede i byens tidlige år, dvs. 

fra 2. årh., men den har muligvis været benyttet i mange år. Se afsnit 

om datering. 

 

Kost 

Antikke kilder og arkæologiske undersøgelser af produktionssteder 

giver indtryk af, at hovedafgrøderne i det romerske Nordafrika 

generelt var hvede og byg samt oliven. Disse udgjorde iflg. mere 

generelle romerske kilder hovedbestanddelen i kosten i 

Middelhavsområdet sammen med forskellige bælgfrugter og  vin. Kød 

udgjorde derimod kun en mindre del, enten fra fisk i forskellige former 

eller landdyr (især grise, geder og får). 

Der er ikke lavet direkte undersøgelser af, hvad folk spiste i selve 

Segermes, men der er foretaget isotopanalyse på skeletter fra 

nekropoler i  Leptiminus, en nærliggende by i Tunesien (som omtalt i 

afsnittet ”Analyse og diskussion”). Skeletterne stammer hovedsageligt 

fra den romerske og senromerske periode, dvs. 2. til 5. årh., og svarer 

dermed ganske fint til de skeletter vi har arbejdet med både 
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geografisk og tidsmæssigt.  Disse analyser må dermed være 

forholdsvis gode at drage paralleller til (se også afsnit om grave). 

Undersøgelserne viser, at de hovedsageligt levede af terrestrisk 

plantemateriale (som f.eks. korn) men at en forholdsvis stor del af 

føden også kom fra marine kilder. Da Leptiminus var en havneby med 

stor eksport af garum (fiskesovs) er dette ikke helt uventet 

(Keenleyside m.fl.2008). Man må nok regne med at folk fra Segermes, 

der ligger lidt inde i landet, ikke har haft samme adgang til fisk, men 

hovedsageligt har ernæret sig af især hvede, byg og oliven og andre 

vegetabilske kilder, til tider suppleret med kød. 
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Religion, gravskikke og gravkontekst 
af Mette Arenfeldt 

 

Religion 
 

Før fønikerne ankom til Nordafrika, var landet allerede beboet af et 

folk kaldet berbere (se ”Romerne i Nordafrika”). Berbernes kultur og 

sprog fortsatte helt ind i den romerske periode (Rives 1995, side 17). 

Religionen i Africa Proconsularis bestod både af de lokale og de 

romerske kulter. Der var dog en tendens til at de lokale kulter især var 

populære blandt de lavere klasser i samfundet og i de mindre 

urbaniserede områder. Grunden til romernes tolerance for lokale kulter 

i provinserne skal nok findes i det faktum, at romernes egen mytologi 

var baseret på græsk og etruskisk importeret mytestof og kun få 

oprindelige romerske myter er overleveret uden påvirkning af dette 

(Tortzen 2004, side 22). Der var desuden heller ingen kontrol af den 

offentlige religion fra centralmagten i Rom (Rives 1995, side 169).  

 

Gravskikke 

Fra det 2. årh. e.v.t. var den mest almindelige form for begravelse i 

romerriget inhumation, frem for kremation. I midten af det 3. årh. 

havde inhumationsbegravelse, som den foretrukne begravelsesform, 

også spredt sig ud til provinserne. Dette kunne skyldes at rigt 

dekorerede sarkofager var blevet populært blandt romerne, men det 

kunne også skyldes en ændring i måden at forholde sig til døden og 

ikke mindst livet efter døden. Men der er dog ikke nogen konkret 

evidens for hvad der ligger til grund for denne ændring i 

begravelsesmetoden (Toynbee 1971, side 40-41).  

Placeringen af gravpladser i det romerske imperium, hvilket 

selvfølgelig også inkluderede provinserne, som f.eks. Africa 
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Proconsularis, var ifølge den romerske lovgivning, at ingen begravelser 

måtte finde sted indenfor bymuren, ” Hominem mortuum in urbe ne 

sepelito neve urito” og kan oversættes som ”intet dødt menneske må 

blive kremeret eller begravet i byen”. Denne lov var en del af ”de tolv 

tavlers lov”, Lex Duodecim Tabularum, der var grundlaget for romersk 

lovgivning og det er den tiende tavle, der omhandler denne lov 

vedrørende begravelser (Toynbee 1971, side 48).  

I Segermes er der fundet nekropoler, nordøst og nord for selve byen. 

Disse nekropoler er blevet publiceret af Couderc de Fouloungue i 1893 

(Nielsen 1995, side 423). Der er desuden ved en nødudgravning i 

1988, fundet en romersk nekropol sydvest for byen, hvorfra 

skeletterne, som vores opgave er baseret på, stammer fra. Denne 

nekropol er dog ikke blevet publiceret endnu (Nielsen 1995, side 423).  

De offentlige gravpladser i Romerriget lå som regel ved indfaldsvejen 

til byen, hvor de to nok mest åbenlyse grunde for dette er 

tilgængelighed til gravene og for de rigere borgeres vedkommende, at 

kunne skilte med deres rigdom ved størrelse, placering og udsmykning 

af gravene, for de rejsende til og fra byen (Toynbee 1971, side 73 og 

Nielsen 1995, side 424).  

Disse grave kunne variere i størrelse og udsmykning, fra de simpleste 

former af kremation og inhumationsbegravelser, til store mausoleer. 

De fattige blev som regel lagt i simple inhumationsgrave eller 

kremationsgrave, bestående af et simpelt hul i jorden. Ved inhumation 

blev de som oftest lagt udstrakt i graven, og ved kremation blev en 

beholder nedsat i graven, indeholdende den dødes aske. På disse 

grave har der som oftest været en simpel gravmarkør, dette har 

kunnet være i form af en krukke, træ - eller en stenplade (Toynbee 

1971, side 101).   
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De rige borgere blev lagt i rigt 

dekorerede sarkofager, og de lidt 

mindre rige borgere i knap så rigt 

dekorerede sarkofager af f.eks. marmor 

eller terrakotta. Ved kremation af 

bemidlede borgere blev den dødes aske 

opbevaret i små kister, urner eller vaser 

af f.eks. marmor, alabast, guld, sølv 

eller bronze, og derefter placeret i 

nicher eller fordybninger i væggen, i 

gravkamre eller columbaria som det ses 

på fig. 83 (Toynbee 1971, side 48-51).  

Det var en vigtig romersk skik med  

vedlæggelse af gravgaver i gravene for at ære de døde men også for 

at de kan føle sig hjemme i livet efter døden. Disse gravgaver kan 

være alt, lige fra almindelige husholdningsgenstande som f.eks. 

lamper, hvilket blev fundet i to af de grave, hvorfra skeletterne vi har 

arbejdet med stammer fra (dette vides fra telefonsamtale med Hjørdis 

Nielsen), til rustninger, våben og toiletartikler.  

En anden skik, der er meget udbredt i Romerriget, er at man lægger 

en mønt i den dødes mund, så at den døde kan betale Charon, 

færgemanden, der bringer de dødes sjæle over floden Styx til 

dødsriget (Tortzen 2004, side 278). Dette er arkæologer især glade 

for, idet det kan give et forholdsvis sikker numismatisk 

dateringsgrundlag af graven og den afdøde. Men det kræver 

selvfølgelig, at familien ikke er for fattig, for at de har råd til, at give 

en mønt med i graven til den afdøde. 

 

 

Fig. 83:  Columbarium. 
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Gravkontekst i Segermesområdet 

Begravelsesmetoderne, der blev brugt i Segermesområdet, er baseret 

på de nekropoler og gravmæler fundet i området. Listen over disse er 

dog ikke særlig lang, men det der er fundet i Segermes, har så meget 

til fælles med det, der er fundet i resten af Nord Afrika og Romerriget, 

at paralleller sagtens drages.  

De forskellige gravtyper, der er identificeret i Segermes området er 

mausoleer, tøndehvælvede grave, skaktgrave14, tomba a ”cassone”, 

tegldækkede grave, jordfæstegrave og amforagrave (Nielsen 1995, 

side 425 og bilag 1). Der er tre af de skeletter, vi har arbejdet med fra 

nekropolen sydvest for Segermes by, der ifølge bilag 1, er identificeret 

som stammende fra amforagrave. Desuden er der tre grave, også fra 

denne nekropol, der ifølge tegningerne af gravene, også er 

amforagrave. Dette er gravene med betegnelsen AJ, AL og AM (se 

bilag 12 og 13). Derudover er der ifølge Hjørdis Nielsens gravdagbog 

fra 1988 (se bilag 2) også fundet en amforagrav på en af de andre 

nekropoler i området med en hel amfora i, hvorved hun udleder, at der 

er tale om en barnegrav. Dette må hun have baseret på størrelsen af 

amforaen, idet amforabegravelser også blev brugt ved voksne 

individer, hvilket jeg kommer ind på senere. 

Skeletterne, vi har arbejdet med, stammer fra nekropolen sydvest for 

byen Segermes og de er alle øst/vest orienteret. Der er på denne 

nekropol, ikke fundet nogen gravmarkører in situ. Gravtyperne, der er 

identificeret på denne gravplads, er skaktgrave, amforagrave og 

jordfæstegrave. Selve gravene og gravtyperne, bærer ikke præg af at 

have tilhørt velstillede borgere, men det tyder mere på, at det kunne 

have været en offentlig, nekropol for den lavere middel- eller 

underklasse. 

                                                 
14

 På engelsk hedder det cist grave, Se Toynbee 1971, ill. 25, side 69.  
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I det sydvestlige hjørne af udgravningsfeltet, er der identificeret en 

amforagrav med signaturen SEG-I-AK og tre jordfæstegrave med 

signaturerne SEG-I-AA, AB og AC. Alle gravene indeholdt 

børneskeletter og amforagraven kunne godt have indeholdt en hel 

amfora stående oprejst i graven, idet at den ifølge bilag 7, kun er 

markeret med en lille ring og fordi individet var perinatal og  

derfor sagtens har kunnet være i en hel amfora, uden at være 

kremeret, hvilket knoglerne 

heller ikke viser tegn på. 

Denne form for opretstående 

nedgravet keramikkrukke ses 

også i Leptiminus (se fig. 84), 

der ligger ca. 90 km sydøst for 

Segermes. Her er der dog tale 

om en kremationsbegravelse, i 

stedet for en 

inhumationsbegravelse, af et 

barn fra det 2. eller 3. årh. 

e.v.t. (Mattingly m.fl. side 257). 

De tre jordfæstegrave er alle,  

ifølge tegning (se bilag 8-9), omgivet af en form for stensætning af 

varierende størrelse sten, og der er ikke fundet nogle gravgaver i 

gravene, men dette kan skyldes, at gravkonteksten er blevet ødelagt 

af plyndring.  

Graven, med signaturen SEG-I-AD, er placeret i den nordvestlige del 

af udgravningsfeltet. Denne grav er, ligesom de foregående beskrevet, 

også omgivet af en stensætning (se bilag 9). Her blev der ikke fundet 

knogler, men ifølge Hjørdis Nielsens gravdagbog (se bilag 3), er der 

fundet lidt keramik i graven. Dette keramik har vi dog ikke kunnet 

Fig. 84:  Kremationsbegravelse fra 

Leptiminus 
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opspore og vi ved derfor ikke mere om denne grav end, de få linjer 

hvorved den var nævnt i gravdagbogen.  

Grav SEG-I-AE ligger ca. 1 meter i nordøstlig retning fra grav AD (se 

bilag 7). Denne grav er, ifølge bilag 1, en skaktgrav og som en af de få 

skaktgrave fra Segermes området, er denne grav ikke blevet plyndret 

(Nielsen 1995, side 423). En skaktgrav er et firkantet hul i jorden, 

beklædt enten med stenbrokker, opus caementicium15 eller stenplader 

(Nielsen 1995, side 423). Denne gravtype ses også på de udgravede 

romerske nekropoler i Leptiminus (Mattingly m.fl. 1992, side 183). I 

graven blev der, udover knoglerne fra et voksent individ, desuden 

fundet en daterbar lampe, 

fra det 2 årh. e.v.t. (nævnt 

tidligere i dette kapitel), 

som den eneste gravgave, 

selvom graven fremstår 

uberørt, før den blev 

udgravet i 1988 (Nielsen 

1995, side 423). Grav 

SEG-I-AF ligger midtfor i 

den nordlige del af 

udgravningsfeltet (se bilag 

7). I denne grav er der 

ikke fundet rester af 

knogler eller gravgaver, 

men graven er markeret 

med nogle få sten i den 

vestlige ende af graven, hvor mønstret kunne indikere, at der tidligere 

har været en stensætning der gik rundt om hele graven (se bilag 10). 

                                                 
15

 Opus caementicium er romersk beton bestående af stenbrokker bundet sammen af kalkstensmørtel 

(Adam 1999, side 57). 

Fig. 85:  Amforagrav fra Leptiminus. 
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Hvilken slags grav det har været er ikke beskrevet nogen steder, men 

det kan have været en jordfæstegrav, idet der ikke er fundet rester af 

keramik eller stenplader i graven, der kunne indikere andet.  

Gravene SEG-I-AG, AH og AI er ifølge bilag 1 og 

udgravningsdagbogen, amforagrave (se bilag 2-6). Gravene ligger i 

det nordøstlige hjørne af udgravningsfeltet (se bilag 7). Ifølge bilag 12 

 og 13 er gravene AJ, AL og AM også amforagrave, men ifølge 

gravdagbogen (se bilag 6) var der ingen knogler i disse grave.  

Ved en amfora-inhumationsbegravelse af et voksent individ eller et 

barn bliver individet lagt udstrakt i et hul i jorden, hvorefter de bliver 

dækket af stykkerne fra en ødelagt amfora og derefter tildækket med 

jord (se fig. 85). Denne begravelsesform ses også i Leptiminus, hvor 

man er stødt på både voksne og børn, begravet på denne måde 

(Osbourne & Stirling 1992, side 271-300).  

I Segermes, på nekropolen sydvest for byen, har vi kun oplevet det 

ved et voksent individ, grav AG, hvor individet var dækket af 

amforastykker (der er dog, som nævnt tidligere, amforagrave, hvor 

der ikke er fundet knogler). Ved gravene AH og AI, er vi dog mere 

usikker, idet der er fundet rester efter flere individer i gravene, og vi 

er derfor usikre på hvilke af individerne, der er de egentlige 

amforabegravelser, idet der er fundet knoglefragmenter fra flere 

individer, både voksne og børn, i begge grave.  

Der lader til at have været en hvis form for orden i måden, hvorved 

gravene på denne nekropol, er udlagt. Først og fremmest ses det ved 

at gravene ligger på rækker fra nord mod syd. Det andet mønster, der 

ses, er det at børnegravene, både jordfæstegravene og amforagraven, 

er centreret omkring det sydvestlige hjørne af feltet og at de voksne, 

evt. sammen med børn, er begravet i den nordlige ende af feltet. Det 

tredje mønster, der viser sig, er det, at alle amforagravene er fundet i 
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det nordøstlige hjørne af feltet, med undtagelse af børne-

amforagraven, der er fundet i forbindelse med de andre børnegrave. 

Alle gravene, fundet på denne nekropol, bærer præg af at have tilhørt 

den knap så velstillede del af befolkningen og samtidig kan man drage 

paralleller til romerske gravpladser, andre steder i Nordafrika, mht. 

gravformer, hvor jeg tidligere i opgaven har brugt Leptiminus, som 

sammenligningsgrundlag.  
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Konklusion 

 

Trods skeletternes meget fragmenterede tilstand har det været muligt 

at få en del informationer ud af dem. Det ser generelt ud til, at der har 

været mange børn blandt skeletterne, og at de er blevet begravet 

adskilt fra de voksne i nogle tilfælde, mens de andre gange kan have 

været begravet sammen med voksne individer. Der er ikke fundet 

individer, der viser tegn på høj alder, dvs. over 50 år. Der ses heller 

ikke nogen tegn på sygdomme (med undtagelse af et enkelt individ), 

men dette skyldes nok nærmere den generelt dårlige 

bevaringstilstand, end helbredet af datidens population i Segermes.  

Fundene svarer meget godt overens med generelle analyser af 

forventet levetid for folk i det romerske imperium (baseret på Model 

Life Tables). Disse viser, at der var størst risiko for at dø som 

spædbarn, eller når man var midaldrende. Det vil sige, at der ikke var 

mange, der blev rigtig gamle og at der blev født mange børn, idet ca. 

en tredjedel af dem døde meget tidligt. Det har ikke været muligt at 

konkludere noget specielt om kønsfordeling p.g.a. de få individer, det 

har været muligt at kønsbestemme. Det ser til gengæld ud til, at der 

var en stor proportion af større børn begravet på nekropolen. Disse 

udgør 35.3% af skeletterne (hvis man ikke medregner spædbørn, dvs. 

under 2 år); Altså har de med 95% sandsynlighed udgjort mellem 

12,6% og 58.0% af de afdøde i den population, som skeletterne er en 

stikprøve af, hvis man antager at de er repræsentative. Dette kan der 

sættes spørgsmålstegn ved, da det ser ud til nogle børn havde deres 

egen afdeling af gravpladsen, og det er denne del som udgør en stor 

del af udgravningsfeltet. Ved sammenligning med resultater fra en 

nekropol i Leptiminus får man dog ret lignende resultater - altså en 

stor procentdel af "ældre" børn blandt de begravede. Dette kan måske 
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have noget at gøre med befolkningstæthed og den måde, hvorpå 

alvorlige, smitsomme sygdomme spredte sig, altså at de ikke var 

endemiske, men kom i epidemier med mellemrum, og dermed ramte 

et større aldersspektrum og ikke kun spædbørn. Dette er dog kun 

spekulationer. Det vil kræve en større undersøgelse og mere 

materiale, for at kunne drage mere sikre konklusioner. 

Samtidig kan det konkluderes at det arkæologiske fundmateriale 

understøtter en datering af nekropolen til ca. 2. årh. e.v.t. og frem til 

4. årh.; muligvis har den været benyttet så sent som det 6. årh., dvs. 

at den har fungeret fra byen Segermes blev grundlagt som municipium 

omkring 180 e.v.t. og frem til den senromerske periode. Segermes var 

hovedbyen i det landbrugssamfund, der lå i Segermes-dalen. 

Nekropolen er kun én af mange, som er fundet i området. Der er 

identificeret tre gravtyper: almindelige jordfæstegrave, amforagrave 

og én skaktgrav (den dyreste begravelsesform, der er repræsenteret 

på Nekropolen). Det har sandsynligvis været medlemmer af den lavere 

middelklasse eller underklassen, der har benyttet nekropolen, dvs. 

sandsynligvis lokale nordafrikanere (berbere) og ikke folk fra 

overklassen, hvilket især ses af manglen på gravgaver samt de 

beskedne begravelsesmetoder - den eneste uberørte grav, man fandt 

under udgravningen af nekropolen, indeholdt udover skelettet kun en 

olielampe.  
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   11. Plantegning af grav AG + AI, udlånt af Hjørdis Nielsen. 

   12. Plantegning af grav AH + AJ, udlånt af Hjørdis Nielsen. 
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Signatur Antal 

individer 
Køn Alder 

i år 
Gravtype 

AA 1 Barn 2-10  Jordfæste-
grav 

AB 3 Barn 

Barn 

Barn 

2-3 

 6-8 

 11-13 

Jordfæste-

grav 

AC 1 Barn 8-9 Jordfæste-

grav 

AE 1 ? 30+  

AG 1 Kvinde 30-40 Amforagrav 

AH 2 Barn 

 ? 

8-10 

 20-40 

Amforagrav 

AH, overflade 1 Mand 21+ ? 

AI 3 Kvinde 

 ? 
 barn 

30-50 

 20-30 
 1 

Amfora-

grav 

AK 1 Barn Perinatal Amforagrav 

”Nekropol løsfund” 3 Kvinde 

Mand 
 ? 

26-40 

18+ 
? 

? 

”Traktorudgravning” 3 Kvinde 

Kvinde 
Mand 

25-34 

20-40 
18+ 

? 

 
 

 

 


