
M
oe

sg
år

d
 M

u
se

u
m

Marianne Høyem Andreasen

KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING

Nr. 9    2012

Arkæobotanisk analyse 
af vådprøve fra HBV 1441, 
Røjgård (FHM 4296/1049)

Analyse af makrofossiler fra brønd 
fra slutningen af 1200-tallet/
begyndelsen af 1300-tallet

© Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96)



1
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vådprøve fra HBV 1441, 
Røjgård (FHM 4296/1049) 
Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen 
af 1200-tallet/begyndelsen af 1300-tallet

Indledning
Under udgravningerne ved Røjgård (HBV 1441) i juli og august 2011 fand-
tes bl.a. en hustomt med aktivitetslag fra slutningen af 1200-tallet og begyn-
delsen af 1300-tallet og en brønd med holk, der sandsynligvis er samtidig 
med huset og derfor nok skal knyttes til huset (fig. 1). Her ud over fandtes 
en hørbrydningsgrube, der ikke er samtidig med huset og brønden1. Der 
blev udtaget jordprøver til arkæobotanisk analyse fra hørbrydningsgruben 
samt fra det nederste lag i brønden A58.

Det kursoriske gennemsyn
Fra hørbrydningsgruben blev udtaget fire almindelige jordprøver, da det var 
tydeligt, at gruben indeholdt store mængder forkullet materiale. Makrofos-
silerne fra disse prøver bekræftede, at der kunne være tale om en hørbryd-
ningsgrube, da de foruden meget store mængder trækul også indeholdt mu-
ligt tørv samt hørfrø (Linum usitatissimum), hørkapselfragmenter og mulige 
stængler fra hør. Da det blev vurderet, at en egentlig analyse af prøverne fra 
hørbrydningsgruben ikke ville tilvejebringe yderligere oplysninger, blev der 
ikke foretaget en nærmere analyse af makrofossilerne fra de fire prøver.
Fra brønden A58 blev der udtaget en prøve i det nederste lag for at få 
afklaret om, der kunne være vanddrukne makrofossiler i laget.

Indledningsvis blev vådprøverne fra lokaliteten kursorisk gennemset for 
at vurdere indholdet af arkæobotanisk materiale. Denne vurdering blev 
foretaget af cand. mag. Peter Mose Jensen. 100 ml jord blev indledningsvist 
vådsoldet i laboratoriet på Moesgård Museums konserverings- og naturvi-
denskabelig afdeling i sigter med maskestørrelser på 1 mm, 0,5 mm og 0,25 
mm. Prøven er herefter gennemset i våd tilstand under stereolup med op 
til X 40 forstørrelse. Ved gennemsynet opgøres det anslåede antal rester af 

1 Udgravningerne ved HBV 1441, Røjgård blev forestået af arkæolog Lars Grundvad. Lokaliteten 
har museumsnumrene HBV 1441 (FHM 4296/1049), Sted-nr: 190103-96 og UTM koordinaterne 
516022/6154282 zone 32. Røjgård er beliggende i Gesten sogn,  Vejen kommune, Region Syddanmark 
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korn og frø samt mængden af trækul.
Resultatet af det kursoriske gennemsyn kan ses i tabel 1.
Som det fremgår af det kursoriske gennemsyn af vådprøven A58, forekom 

der en del rester af uforkullede planter – herunder især rester af urter, træ, 
trækul og mosser. Herudover fandtes også en del rester af insekter. Af urter 
optrådte rester af især kornaks – hvoraf en del kunne umiddelbart erkendes 
som aks fra rug (Secale cereale) samt frø fra nælde (Urtica sp.) og hanekro 
(Galeopsis sp.). De mange kornaks, men relativt få rester af korn og kornstrå 
tyder på, at der indgår affald fra tærskning af kornaks, hvorfra stråene al-
lerede er fjernet. Endvidere viser prøven, at der på én eller anden måde er 
havnet en del træ, ofte i form af småkviste, i brønden. De mange rester af 
korn og ukrudtsplanter gjorde prøven velegnet til en egentlig arkæobotanisk 
analyse, som blev iværksat.

Figur 1. Oversigtsplan over udgravningen. A58 er det blå anlæg umiddelbart syd for middelalder-
huset, som er markeret med grønt. Gult markerer gruber (Tegning: Museet på Sønderskov)
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Brønd A58

Prøvebehandling
Til de egentlige analyser blev 200 ml jord sat i blød i vand et par nætter, 
hvorefter jorden blev floteret/soldet i en 0,25 mm sigte. Dette foregår ved at 
hælde prøven op i et stort måleglas, hvorefter der kontinuerligt bliver hældt 
rindende vand ned i glasset. Derved flyder det organiske og det forkullede 
materiale ovenud af glasset og ned i sigten, mens det uorganiske materiale 
som sand og grus bliver liggende i bunden af glasset. Derved lettes analysen 
af makrofossilerne, da uønsket materiale bliver fjernet fra prøven. Efter flo-
teringen og en let skylning af det organiske og det forkullede materiale var 
delprøven klar til gennemsyn, mens resten i glasset blev soldet i en 0,5 mm 
sigte og gennemset for at få afklaret, om der eventuelt var makrofossiler, 
der var for tunge til at flyde over glassets kant under floteringen2. Foruden 
materialet fra disse 200 ml blev materialet fra soldningen i forbindelse med 
det kursoriske gennemsyn også analyseret, hvilket betyder, at makrofossiler 
fra i alt 300 ml jord blev analyseret. Umiddelbart var der ingen forskel at 
spore i sammensætningen af makrofossiler i henholdsvis den floterede og 
den vådsoldede del, dog så det ud til, at floteringen var mere skånsom mod 
de mere sarte plantedele som f.eks. blade.

Makrofossilprøverne blev generelt analyseret i et mikroskop med op til 
40 gange forstørrelse, men i enkelte tilfælde blev større forstørrelser taget 
i brug, hvilket gjorde det muligt at nærstudere cellemønstre på plantere-
sterne. 

Resultatet af prøveanalysen kan ses i tabel 2
Indledningsvis skal der knyttes nogle enkelte kommentarer til tolknin-

gen af tabel 2. For det første skal nævnes, at trækulsmængden i tabellen er 
opgivet subjektivt med henholdsvis ”x” som det mindste og ”xxxxx” med 
det største indhold af trækul. For det andet er der anvendt flere forkor-
telser i tabellerne. Forkortelsen sp. markerer således, at den pågældende 
plante kunne henføres overordnet til slægt, men ikke nærmere til art, mens 
cf. markerer, at planten sandsynligvis men ikke fuldstændig sikkert tilhører 
pågældende plantegruppe. Plantenavne, der er adskilt af en skråstreg ”/”, 
indikerer, at der er flere tolkningsmuligheder for planten.

Hvis intet andet er nævnt i tabellen og i de følgende beskrivelser og tabel-
ler, er makrofossilerne uforkullede.

Makrofossilerne
Som nævnt blev prøven udtaget i brøndens nederste lag (fig. 2) og afspejler 
sandsynligvis et brugslag, hvor brønden har stået åben. Det vil sige, at ma-
krofossilerne afspejler miljøet i og omkring brønden samt, hvad der måtte 
være smidt eller fløjet med vinden ned i brønden.

I prøven blev foruden makrofossilerne i tabel 2 også fundet store mæng-
der blade, som var mere eller mindre fragmenterede, men hvoraf i hvert fald 
én muligvis kunne identificeres som pil (cf. Salix). Desuden blev fundet me-
get store mængder af dele fra insekter, mos, knopper, knopskæl, småkviste, 
mindre træstykker samt en del stråfragmenter.

Som det fremgår af tabel 3, repræsenterer makrofossilerne i A58 flere 
forskellige biotoper.

De dyrkede arter findes især i form af aks/aksled, hvoraf ca. 4/5 af de 

2 Dette viste sig dog ikke at være tilfældet, hvorfor resten blev kasseret
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identificerbare kunne identificeres som mulig rug (cf. Secale cereale), mens 
den sidste ca. 1/5 sandsynligvis er fra byg (Hordeum vulgare sp.). Der blev 
kun fundet ganske få kornkerner i prøven, hvilket kan skyldes flere ting: 1) 
Der har aldrig været ret mange kornkerner i brønden, da der er tale om 
affaldet fra tærsket korn, hvor kernerne derfor er sorterede fra. 2) Der har 
oprindeligt været et meget større antal kornkerner i brønden, men da der 
er tale om vanddrukkent materiale, bevares kornkerner ikke ret godt. Som 
regel er det kun kornets yderste skal, der bevares, og den kan være meget 
svær at genkende ved en analyse, hvis den er fragmenteret. Det er muligt, 
at der i prøven faktisk findes fragmenter af kornskal, men da disse stykker 
ikke havde klare karakteristika, der kunne vise, at der var tale om kornskal, 
blev de ikke identificeret. Den umiddelbare bedømmelse er dog, at selvom 
der findes ikke-identificerede kornskalfragmenter i prøven, så er det ikke i 
en sådan mængde, at de vil kunne ”udfylde” alle aksleddene, hvilket peger i 
retning af, at materialet repræsenterer tærskeaffald. De fundne kornkerner, 
der kunne identificeres, stammer sandsynligvis alle fra rug. Ni ud af de ti 
kerner bestod dog kun af skallen, så der er en vis usikkerhed forbundet med 
deres identificering.

I prøven blev også fundet ét frø fra hør (Linum usitatissimum), som kan 
have været dyrket, men da der kun blev fundet ét frø, kan der også være tale 
om ukrudt fra f.eks. en kornmark.

I prøven findes frø fra tre arter, som muligvis kan være indsamlet. Vild 
gulerod (cf. Daucus carota) og hindbær/korbær (Rubus idaeus/caesius) kan 
spises, mens mulig mose-pors (cf. Myrica gale) bl.a. kan bruges til brygning 
af øl. Alle tre arter findes dog i så begrænset antal i prøven, at det er umuligt 
med sikkerhed at sige, om de har været indsamlet og brugt i husholdningen. 
Men tilstedeværelsen viser dog, at de har været at finde i området, og derfor 
har udgjort en potentiel ressource. 

Ukrudtsfrøene repræsenterer flere forskellige biotoper (tabel 3). En del 
afspejler det våde og fugtige miljø, der har været i og omkring brønden, idet 

Figur 2. Brønd A58 (Foto: Museet på Sønderskov)
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planterne enten har vokset i selve brønden eller i dens umiddelbare nærhed, 
som ser ud til, ud fra plantesammensætningen, at have været forholdsvis 
fugtig. Andre frø afspejler den forstyrrede jordbund, der kan findes enten på 
ruderater (f.eks. bopladser) eller marker. Frø fra hvidmelet gåsefod (Cheno-
podium album), fersken-pileurt (Persicaria maculosa), rødknæ (Rumex aceto-
sella) og spergel (Spergula arvensis) findes indenfor arkæobotanikken ofte i 
prøver med korn, hvor de dermed afspejler markukrudt og betegnes som 
typiske markukrudtsplanter, men de kan også forekomme på andre forstyr-
rede jorder som f.eks. ruderater. Det er dermed muligt, at disse frø kan have 
tilknytning til det fundne korn i prøven, idet frøene kan være markukrudt, 
der er blevet høstet sammen med kornet og i sidste ende er blevet depo-
neret sammen med det andet mulige affald fra tærskning. Andre af frøene 
stammer fra planter, som typisk vil være at finde på bopladser, hvor jordens 
næringsindhold er højt. Stor nælde (Urtica dioica) og liden nælde (Urtica 
urens) findes ofte på meget næringsrig og forstyrret bund, og de stortrives 
derfor på bopladser.

Opsamling
Makrofossilerne viser et billede af et varieret nærmiljø, hvor der har vokset 
mange forskellige planter i og omkring brønden. Nede i brønden kan vand-
krans (Zannichellia palustris) og måske nogle siv-arter have vokset, mens der 
rundt om brønden først og fremmest har vokset stor nælde, men også liden 
nælde, siv, ranunkel m.m. Ved bopladsen er der blevet dyrket rug og byg 
samt muligvis hør, ligesom der muligvis er blevet indsamlet vild gulerod, 
mose-pors og hindbær/korbær.

Sammensætningen af kornet, det vil sige forholdet mellem kerner og aks/
aksled samt det faktum, at der findes en del stråfragmenter i prøven, peger i 
retning af, at der er tale om tærskeaffald. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor-
dan tærskeaffald fortrinsvis fra rug er havnet i brønden? Det kan være smidt 
derned, men hvilket formål skulle det tjene? En anden forklaring kunne 
være, at man har lagt tærskeaffaldet ud rundt omkring brønden, som en 
form for dræning i et forsøg på at undgå for meget mudder og ælte i våde 
perioder. Det er muligt, at når tærskeaffaldet blev lagt på jorden og blev 
blandet med den, så har underlaget været knap så slemt et ælte, som hvis 
der bare havde været rent jord/mudder omkring brønden. Endelig kan det 
selvfølgelig være havnet i brønden ved et uheld.

De øvrige fund i brønden viser, at der har stået træer i nærheden, da der 
er småkviste og dele af knopper samt mange bladfragmenter i prøven, hvoraf 
et større stykke muligvis kunne identificeres som pil. Der har muligvis groet 
mos på den indvendige side af brønden eller i umiddelbar nærhed af den, 
men det vil kræve en nærmere identificering af mosset for at få afgjort mere 
nøjagtigt, hvor det stammer fra. Endelig viser de mange insektdele, at der 
tilsyneladende har været en livlig summen rundt om brønden i hvert fald på 
visse årstider. Igen vil en nærmere identificering dog kræves for at komme 
nærmere en beskrives af miljøet og klimaet.

Den her analyserede vådprøve fra brønd A58 viser, at denne type prøver 
giver et andet indblik i en boplads end floteringsprøver/tørre prøver fra stol-
pehuller, gruber osv., idet makrofossiler fra andre planter, end dem der ty-
pisk findes i floteringsprøver, kan være bevarede. Det kan skyldes, at nogle 
frø ikke kan tåle ild/høje temperaturer uden, at de ødelægges, og at nogle 
planter typisk ikke kommer i nærheden af ild, da de ikke skal tilberedes el-
ler tørres. Fra Røjgård er der en lang række af disse makrofossiler. Blandt 
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dem, der har umiddelbar forbindelse til bopladsens beboere, fandtes en-
kelte, som ikke forekommer ret ofte i makrofossilprøver, nemlig mulig vild 
gulerod og hindbær/korbær. Desuden fandtes en lang række ukrudtsarter, 
som kun sjældent findes i floteringsjordprøver, bl.a. stor og liden nælde, 
siv, vandkrans osv. og som kan være med til at fortælle noget om miljøet på 
bopladsen.
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Planterne

De dyrkede og indsamlede arter
Daucus carota Vild gulerod. 30-80 cm høj. Blomstrer juli-august. Pælerod 
hvid og sej. Vejkanter, græsmarker, sydvendte skrænter, stenede strandbred-
der (Hansen 1993). I det klassiske Grækenland blev guleroden brugt som 
lægemiddel. Roden er spiselig, om end den er meget lille og tynd (Körber-
Grohne 1995)
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Høj-
den kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005)
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993)
Myrica gale L. Pors. Busk, 1-1,5 m høj. Blomstrer marts-april. På nærings-
fattig, fugtig bund, især i moser og grøfter i heder og klitheder. (Hansen 
1993)
Rubus caesius L. Korbær. Blomstrer juni-september. Sætter bær. Skove, krat, 
hegn, gærder, strandskrænter, markskel (Hansen 1993)
Rubus ideaus L. Hindbær. 1-1,5 m høj. Blomstrer juni. Sætter bær. Skove, 
krat, skovrydninger (Hansen 1993)
Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret sig 
på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993)

Identificerede planter
Capsella bursa-pastoris Hyrdetaske. 10-30 cm høj. Blomstrer april-septem-
ber. Agerjord, haver, ruderater (Hansen 1993)
Chaerophyllum bulbosum Knoldet hulsvøb. 1-2 m høj. Blomstrer juli-august. 
Med rodknold. Åben, græsklædt bund, vejkanter, grøftekanter, overdrev. 
Sjælden i DK (Mossberg & Stenberg 2005)
Chaerophyllum temulum Almindelig hulsvøb. 30-80 cm høj. Blomstrer juni-
juli. Uden rodknold. Fugtig, kygget, kvælstofrig bund i løvskove, krat, hegn 
og ved beboelser (Mossberg & Stenberg 2005)
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gen-
nemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 
40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommeran-
nuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Om-
kring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 
1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Leonurus cardiaca Almindelig hjertespand. 30-120 cm høj. Blomstrer juli-
august. Næringsrig kulturbund ved beboelser, vejkanter, ruderater (Moss-
berg & Stenberg 2005)
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-
800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommeran-
nuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som 
Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederik-
sen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Plantago major L. Glat Vejbred. 10-30 cm høj, omkring 21.500 frø pr. plante 
(op til 2.000 frø pr. plante (Melander 1998)). Blomstrer maj-august. Fler-
årig. Kan pletvis optræde talrigt i tynde kornmarker, navnlig på våd og fast 
jord. (Frederiksen et al. 1950, Jessen & Lind 1922, Hansen 1993)
Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-60 cm høj. Sommerannuel lavtvoksen-
de med lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstring juli-sept. 
Kulturbund og strandbredder (Hansen 1993, Mossberg & Stenberg 2005)
Ranunculus flammula L. Kær-Ranunkel. 15-30 cm høj, blomstrer juni-
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august. Fugtige enge samt i og ved vandhuller. (Hansen 1993)
Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. 
Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrø-
der på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, 
strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, 
skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & 
Lind 1922)
Sonchus asper Ru svinemælk. 30-100 cm høj. Blomstrer juli-oktober. Næ-
ringsrig- og kvælstofsrig bund på ruderater, vejkanter, agerjord (Mossberg 
& Stenberg 2005)
Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj, omkring 3.200 
frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både 
forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren 
og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vår-
sædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som 
foder til fårene. Agerjord, især næringsfattig bund. (Frederiksen et al. 1950, 
Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Urtica dioica L. Stor Nælde. 50-100 cm høj. Omkring 22.000 frø pr. plante. 
Blomstrer juli-august. Skadelig i varige græsmarker på muldrig eller mose-
agtig jord. Askeskove, hegn, vejkanter, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, 
Hansen 1993)
Urtica urens L. Liden nælde. 20-40 cm høj. Blomstrer juni-september. Ager-
jorde, haver, ruderater (Hansen 1993)
Zannichella palustris Vandkrans. 20-40 cm, blomstrer juli-september. Hydro-
fyt. På lavt vand i søer, damme, bugter og fjorde, både i fersk, brak og salt-
holdigt vand (Hansen 1993)

Svært adskillelige planter
Galeopsis bifida Boenn. Skov-Hanekro. Tangvolde, agerjord, tørveholdige 
enge, moser, i skovrydninger, på ruderater. (Hansen 1993)
og
Galeopsis speciosa Miller. Hampagtig Hanekro. 30-100 cm høj, omkring 450 
frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Forholder sig som 
Alm. Hanekro. På fugtige, ofte tørveholdig agerjord, i skovrydninger. (Fre-
deriksen et al. 195, Hansen 1993)
og
Galeopsis tetrahit L. Alm. Hanekro. 20-70 cm høj (30-70 cm), omkring 100-
600 frø pr plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget som-
merenårig og meget besværligt ukrudt i vårsæd. På agerjord, ved bebyggelse, 
sjælden i skovrydninger. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)

Planter identificeret til slægt eller familie
Apiaceae Skærmplantefamilien
Asteraceae Kurvblomstfamilien
Arctium sp. Burre
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Cyperaceae Halvgræsfamilien
Juncus sp. Siv sp.
Montia fontana sp. Vandarve sp.
Poaceae Græsfamilien
Polygonaceae sp. Syrefamilien
Ranunculus bulbosus-type Knold-ranunkel-type
Rumex sp. Syrefamilien sp
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EGNET TIL

ANLÆG ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

A58 Ja 50* >100** XXX Analyse baseret på 100 ml analy-
seret delprøve. Mange uforkullede 
træstykker - især fra mindre kviste. 
Mange mosstængler. Flere insekt-
dele. En del strå og plantestængler 
- heraf flere sandsynlige korn-
stængler. *Især i form af aksdele 
, hvoraf en del var fra rug. Også 
enkelte uforkullede kornkerner. 
**Frø især fra nælde. Også bl.a. 
hanekro.

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af vådprøven fra A58 fra HBV 1441, Røjgård
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A58

Cerealia fragment 1 Korn fragment

Cerealia avner 1 Korn avner

Cerealia aks (aks/aksled) 49/55 Korn aks (aks/aksled)

cf. Hordeum vulgare sp. aks (aks/aksled) 10/30 cf. Byg aks (aks/aksled)

Linum usitatissimum 1 Hør

Secale cereale 1 Rug

cf. Secale cereale 9 cf. Rug

cf. Secale cereale aks (aks/aksled) 70/128 cf. Rug aks (aks/aksled)

Apiaceae/Asteraceae 11 Skærmplantefamilien/
Kurvblomstfamilien

Arctium sp. 2 Burre

cf. Capsella bursa-pastoris 4 cf. Hyrdetaske

Caryophyllaceae 13 Nelikkefamilien

Chaerophyllum telumum/bulbosum 7 Almindelig / Knoldet 
hulsvøb

Chenopodium album 27 Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp. 14 Gåsefod

Cyperaceae 79 Halvgræsfamilien

cf. Daucus carota 2 cf. Vild gulerod

Galeopsis tetrahit/bifida/speciosa 6 Almindelig hanekro/Skov-
hanekro/Hamp-hanekro

Juncus sp. 123 Siv

cf. Leonurus cardiaca 3 cf. Almindelig hjertespand

cf. Montia fontana 2 cf. Vandarve

cf. Myrica gale 1 cf. Mose-pors

Persicaria maculosa (tresidede) 4 Fersken-pileurt (tresidede)

Plantago major 1 Glat vejbred

Poaceae 464 Græsfamilien

Polygonaceae 3 Syrefamilien

Polygonum aviculare 7 Vej-pileurt

Ranunculus bulbosus/repens/acris 9 Knold-ranunkel/Lav 
ranunkel/Bidende ranunkel

Ranunculus flammula 9 Kær-ranunkel

Rubus idaeus/caesius 1 Hindbær/Korbær

Rumex acetosella 6 Rødknæ

Rumex sp. 2 Syre

Sonchus asper 3 Ru svinemælk

Spergula arvensis 4 Spergel

Urtica dioica 199 Stor nælde

Urtica urens 14 Liden nælde

Zannichellia palustris 1 Vandkrans

Indet 149 Ubestemmelig

Dafnie-æg 2 Dafnie-æg

Trækul xxx Trækul

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse af A58 fra HBV 1441, Røjgård
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X-NR: A58 X-NR

Dyrkede arter

Cerealia fragment 1 Korn fragment

Cerealia avner 1 Korn avner

Cerealia aks (aks/aksled) 55 Korn aks (aks/aksled)

cf. Hordeum vulgare sp. aks (aks/aksled) 30 cf. Byg aks (aks/aksled)

Linum usitatissimum 1 Hør

Secale cereale 1 Rug

cf. Secale cereale 9 cf. Rug

cf. Secale cereale aks (aks/aksled) 128 cf. Rug aks (aks/aksled)

SUM 226

Mulige indsamlede arter

cf. Daucus carota 2 cf. Vild gulerod

cf. Myrica gale 1 cf. Mose-pors

Rubus idaeus/caesius 1 Hindbær/Korbær

SUM 4

Markukrudt/ruderater

cf. Capsella bursa-pastoris 4 cf. Hyrdetakse

Chenopodium album 27 Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp. 14 Gåsefod

Galeopsis tetrahit/bifida/speciosa 6 Almindelig hanekro/Skov-hanekro/Hamp-hanekro

cf. Leonurus cardiaca 3 cf. Almindelig hjertespand

Persicaria maculosa (tresidede) 4 Fersken-pileurt (tresidede)

Polygonum aviculare 7 Vejpileurt 

Rumex acetosella 6 Rødknæ

Sonchus asper 3 Ru svinemælk

Spergula arvensis 4 Spergel

Urtica dioica 199 Stor nælde

Urtica urens 14 Liden nælde

SUM 291

Våd-/fugtig bund

Juncus sp. (ikke forsøgt bestemt) 123 Siv (ikke forsøgt bestemt)

Montia sp. 2 Vandarve

Ranunculus bulbosus-type 9 Knold-ranunkel-type

Ranunculus flammula 9 Kær-ranunkel

Zannichella palustris 1 Vandkrans

SUM 144

Overdrev, skrænter mm.

Plantago major 1 Glat vejbred

SUM 1

Variabel økologi

Apiaceae/Asteraceae 11 Skærmplantefamilien/Kurvblomstfamilien

Arctium sp. 2 Burre

Caryophyllaceae 13 Nellike-familien

Chaerophyllum telumum/bulbosum 7 Almindelig / Knoldet hulsvøb

Cyperaceae 79 Halvgræsfamilien

Poaceae 464 Græsfamilien

Polygonaceae 3 Syre-familien

Rumex sp. 2 Skræppe sp.

SUM 581

Andet

Frø. Indet (hele, fragment, indmad) 149 Frø. Ubestemmelige (hele, fragment, indmad)

Daphnieæg 2 Daphnieæg

Trækul (X-XXXXX) xxx Trækul (X-XXXXX)

Tabel 3. Resultatet af den 
arkæobotaniske analyse 
af A58 fra HBV 1441, 
Røjgård fordelt på økologi 
(dyrkede arter, mulige 
indsamlede arter, marku-
krudt/ruderater, våd-
/fugtig bund og overdrev 
m.m.)
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger 
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk 
genstandsmateriale.

Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig 
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, 
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter 
samt arkæozoologiske undersøgelser.

Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. 
besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af 
konserveringsteknisk karakter.

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgård Museums hjemmeside
www.moesmus.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.


