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Indledning

Under udgravningerne ved Hyllehøjvej Vest (OBM 2747), forestået af 

Kirsten Prangsgård, Odense Bys Museer, afdækkedes talrige arkæologiske 

levn dateret til forskellige fortidige perioder, men primært fra ældre jernal-

der1. Under udgravningen blev der udtaget et stort antal jordprøver til fl ote-

ring fra diverse anlægstyper. Alle jordprøver blev efter udgravningens afslut-

ning sendt til arbejdsmand Arne Åkjær Rasmussen til fl otering på Moesgård 

Museums fl oteringsmaskine. Maskinen består kort fortalt af en skrå sliske. I 

den nedre ende af slisken tilsættes vand til jordprøven gennem en række dy-

ser, således at fl ydende elementer som eksempelvis forkullede planterester 

frigøres fra jorden og til sidst fl yder ud over sliskens top, hvor de opsamles 

i et fi nmasket net. Materialet i nettet udgør selve fl oteringsprøven. Maske-

størrelsen på nettet ligger på ca. 0,25 mm, hvilket sikrer, at selv de mindste 

planterester kommer med i den endelige prøve. Den tunge fraktion, der be-

står af det materiale, som ligger tilbage på slisken efter fl oteringen, tørres og 

gemmes separat. Både fl oteringsrest og fl oteringsprøve blev efter fl oterin-

gens afslutning sendt til Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelig 

Afdeling til videre behandling.  

Det kursoriske gennemsyn

På Moesgård blev de modtagne fl oteringsprøver indledningsvis kursorisk 

gennemset under et Olympus SZ-ET mikroskop med op til ca. X30 for-

størrelse. Dette hurtige gennemsyn resulterer i en vurdering af de enkelte 

prøvers arkæobotaniske potentiale mht. en egentlig analyse. 

Resultatet af gennemsynet kan ses i tabel 1 nedenfor. 

Der skal indledningsvis knyttes et par bemærkninger til læsningen af ta-

bellen. Først er det vigtig at understrege, at tallene i tabellen udgør skøn og 

1. Lokaliteten Hyllehøjvej Vest (OBM 2747) er beliggende i Kavslunde sogn, Vends herred, 
Odense amt. Den har Sted/SB-nr: 080712-55. Koordinaterne er 1213 II SØ (4 cm kort) og 
549689/6149850 (UTM).
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ikke eksakte tal. Mht. angivelserne for trækul skal det desuden nævnes, at 

trækulsmængderne er angivet med ét til fem X´er ud fra et subjektivt skøn 

af normalmængder i arkæobotaniske prøver. X markerer således laveste træ-

kulsmængde, mens XXXXX markerer den højeste. Endelig skal der gøres 

opmærksom på, at angivelser i parentes under kolonnen ”bemærkninger” 

viser indholdet i den tunge restfraktion, mens angivelser udenfor parentes 

viser indholdet i de almindelige fl oteringsprøver.

Som det fremgår af tabel 1, forekom der forkullede kornkerner og ukrudts-

frø i en vis mængde i en del af de kursorisk gennemsete prøver fra lokalite-

ten. Af dyrkede afgrøder blev der både erkendt byg (Hordeum vulgare sp.), 
hvede (Triticum sp.), havre (Avena sp.), hør (Linum usitatissimum) og sæd-

dodder (Camelina sativa). Herudover optrådte forkullet skal af hasselnød 

(Corylus avellana) i ét tilfælde som tegn på indsamling.

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det efterfølgende besluttet 

at lave en egentlig analyse af et antal af prøverne fra Hyllehøjvej Vest. 

Gennemgang af de analyserede prøver

I alt blev der foretaget analyse af 10 af lokalitetens prøver. Stort set alle 

disse prøver er udtaget fra forskellige gruber, mens en enkelt, nemlig X870, 

kommer fra en brønd. Alle de undersøgte anlæg ligger forholdsvis spredt 

indenfor udgravningsområdet (se fi g. 1-3). Resultatet af analysen kan ses i 

tabel 2-5.

Som det fremgår af ovenstående tabeller, kan de analyserede prøver ind-

deles i fl ere dateringsmæssige grupper. Tre prøver kan således dateres til 

omkring overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder, fi re 

mere snævert til ældre romersk jernalder og en til vikingetid eller middelal-

der. To prøver fra henholdsvis en grube og en brønd er endnu ikke daterede, 

men er medtaget i analysen, fordi de indeholder hør og rug, der ellers ikke 

forekommer i lokalitetens prøver. Da rug i det fynske område tilsyneladende 

begynder at optræde som dyrket afgrøde i løbet af romersk jernalder (Jensen 

2005), kunne det alene på baggrund af den arkæobotaniske analyse tyde 

på en datering til romersk jernalder eller senere. Dette gælder i hvert fald 

for grube CTB, men muligvis også for brønden FLT, hvor der optrådte én 

sandsynlig rugkerne.

Det skal desuden indskydes, at prøverne, der er dateret bredt til perioden 

omkring overgangen mellem førromersk jernalder og ældre romersk jernal-

der, og de prøver, der er sikkert daterede til ældre romersk jernalder, ikke 

med sikkerhed kan skilles tidsmæssigt. Disse prøver skal derfor i den føl-

gende diskussion behandles under ét, med mindre andet er anført i teksten, 

på trods af opdelingen i to tabeller.
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Fig. 1. Oversigtsplan over udgravningen.
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Arkæobotaniske prøver fra gruber og brønde

Udsagnsværdien for arkæobotaniske prøver er naturligt nok nært forbundet 

med de kontekster, hvori prøverne fi ndes. Da alle de veldaterede prøver fra 

Hyllehøjvej Vest er udtaget fra gruber og én af de udaterede kommer fra en 

brønd, fortjener disse to konteksttyper et par indledende bemærkninger. 

Overordnet set forekommer der ofte velbevaret forkullet materiale i kon-

tekster nedgravede i jorden såsom gruber og brønde, hvilket til dels skyldes, 

at forkullet materiale heri ligger godt beskyttet af de dækkende jordlag mod 

mekanisk påvirkning gennem tiden (se f.eks. Mikkelsen 1998). 

Mht. udsagnsværdien for denne type prøver skelner man indenfor arkæo-

botanikken ofte mellem primære brugslag (der i nedgravninger eksempelvis 

kan efterlade sig rester efter ristning eller oplagring af afgrøder) og sekun-

Fig. 2. Placering af prøver fra østdelen af udgravningen.
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dære lag. I sekundære lag i f.eks. gruber og brønde vil plantemateriale ofte 

kunne repræsentere deponeret affald eller materiale, der på anden måde 

mere eller mindre tilfældigt er havnet i nedgravningen. I praksis kan man 

dog ofte se en sammenblanding mellem primært og sekundært materiale i 

prøver udtaget fra nedgravninger (Miksicek 1987). 

Det er kendetegnende for alle de analyserede prøver fra Hyllehøjvej Vest, 

at de hver især indeholder et relativt bredt spektrum af dyrkede afgrøder og 

ukrudtsfrø. Desuden ses der i de fl este prøver forholdsvis store mængder af 

trækul og andet materiale som eksempelvis knoglestumper osv. Tilsammen 

tyder disse træk på, at prøverne fra lokaliteten afspejler sekundære kontek-

ster, hvor de forkullede kornkerner er havnet i nedgravningerne enten mere 

eller mindre tilfældigt eller indlejret i andet bopladsaffald. 

Fig. 3. Placering af prøver fra vestdelen af udgravningen.
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 Ukrudtet

Mht. ukrudtsfrøene i prøverne skal det nævnes, at de repræsenterede arter 

for hovedpartens vedkommende forekommer typisk på marker og anden 

forstyrret jord. Særlig hyppigt optrædende blandt denne gruppe kan nævnes 

især hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) og bleg- /fersken-pileurt (Per-
sicaria merculosa/lapathifolium). Disse to arters frø er de mest almindelige 

både i prøverne fra ældre romertid/førromersk jernalder og optræder også i 

nogen mængde i X981 fra vikingetid/tidlig middelalder. Pga. det lave antal 

ukrudtsfrø i X981 kan den reelle fordeling af ukrudtsarter i gruben dog 

ikke fastslås med sikkerhed. Både hvidmelet gåsefod såvel som bleg-/fer-

sken-pileurt er kendetegnet ved at være relativt næringskrævende, hvilket er 

en indikator for, at det miljø, hvori meget af ukrudtet fra pladsen har stået, 

også har været et forholdsvis næringsrigt miljø. Den mest oplagte tolkning 

af hovedparten af ukrudtsfrøene i prøverne er, at de afspejler rester af mar-

kukrudtet, der har hørt sammen med de dyrkede afgrøder, og at prøverne 

fra Hyllehøjvej Vest således generelt kan tolkes enten som forholdsvis uren-

sede afgrøder eller mindre sandsynligt som en sammenblanding af afgrøder 

og affald fra afgrøderensningen. Under alle omstændigheder gør sammen-

blandingen af forholdsvis mange forskellige afgrøder i de enkelte prøver det 

umuligt at afgøre sikkert, hvilke afgrøder markukrudtet i prøverne præcist 

har været associeret med.

Mht. til tolkningen af prøverne fra pladsen skal det endelig nævnes, at de 

undersøgte gruber ikke var direkte associerede med huse og andre anlæg. 

Således fremstår de som uafhængige anlæg indenfor bopladsområdet. Da 

prøverne desuden som tidligere nævnt repræsenterer en sammenblanding af 

forskelligt plantemateriale og forskellige kontekster, består deres udsagns-

værdi i forhold til tolkningen af prøverne hovedsageligt i generelle udsagn 

om agerbruget på stedet.

De dyrkede og indsamlede arter samt diskussion af 

agerbruget ved Hyllehøjvej Vest

I de senere år er der blevet udført fl ere undersøgelser af agerbruget fra ro-

mersk tid og yngre jernalder i det fynske område (Andreasen 2008, Harild & 

Henriksen 2006,  Jensen 2005, 2007), og det er derfor nu muligt at beskrive 

en række mønstre vedrørende agerbruget i området i denne periode. Da 

antallet af undersøgte lokaliteter dog stadigvæk er relativt lille, må konklu-

sionerne på baggrund heraf imidlertid stadig tages med nogle forbehold.

Med kun en enkelt undersøgt prøve fra yngre jernalder – nemlig X981 

dateret til vikingetid eller tidlig middelalder er prøverne fra ældre romertid 

eller før klart bedst repræsenteret ved Hyllehøjvej Vest. På trods af en for-

holdsvis velrepræsenteret tidlig fase, må man dog være opmærksom på, at 

prøverne stadig kun repræsenterer et lille indblik i dyrkningen på stedet. 

På baggrund af ovenstående tolkningsmæssige forbehold er det samlet 

set vanskeligt med sikkerhed at se en klar ændring i dyrkningen fra ældre 

jernalder og frem til vikingetid/tidlig middelalder. At brødhvede (Triticum 
aestivum) kun optræder i den yngre prøve X981 kunne umiddelbart tyde på, 

at denne art bliver vigtigere med tiden, men det kan ud fra det forholdsvis 

begrænsede antal prøver slet ikke udelukkes, at brødhvede også blev dyrket 

i ældre jernalder på stedet.

Af dyrkede arter optræder der i prøverne fra ældre romersk jernalder og 

muligvis yngre førromersk jernalder ved Hyllehøjvej Vest byg både i form af 
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avnklædt og nøgen byg (henh. Hordeum vulgare var. vulgare og Hordeum vul-
gare var. nudum), sæddodder (Camelina sativa) samt en smule havre (Avena 
sp.).  

Alle disse arter er i forvejen velkendte fra de øvrige undersøgte lokaliteter 

fra romersk jernalder og germansk jernalder fra området. Fordelingen af de 

forskellige afgrøder pladserne imellem varierer dog på fl ere punkter. 

Mht. havren er det dog et gennemgående træk i alle de fynske fund fra 

perioden, at arten kun forekommer med ganske få kerner på de enkelte 

pladser. Havre betragtes almindeligvis som en dyrket art allerede i løbet af 

bronzealderen herhjemme (Robinson 1994a + b). Da havre imidlertid fore-

kommer i fundene både i form af dyrket havre (Avena sativa) og ukrudts-
arten fl yvehavre (Avena fatua), der normalt ikke kan skelnes fra hinanden 

ud fra kernerne alene, er det normalt ikke muligt ved små mængder hav-

rekerner at skelne den ene havreart fra den anden. Dette problem gælder 

både for havren ved Hyllehøjvej Vest og for havren på de øvrige lokaliteter 

fra perioden. Selv hvis havren fra lokaliteterne betragtes som dyrket, er det 

generelle indtryk dog, at arten ikke har haft den store betydning i perioden 

i forhold til de øvrige afgrøder. 

Sæddodder optræder i stort set alle de analyserede prøver fra ældre ro-

mertid og også i de prøver, der muligvis rækker tidsmæssigt tilbage til før-

romersk jernalder. I enkelte prøver fi ndes arten endda i ret store mængder. 

Sæddodder blev efter al sandsynlighed udnyttet pga. sine olieholdige frø. 

Som regel fi ndes sæddodderfrø i arkæobotaniske sammenhænge sammen 

med frø af den ligeledes olieholdige hør (Linum usitatissimum). De to arter 

blev sandsynligvis ofte dyrket og/eller udnyttet sammen. Sammenblandin-

gen af de to arters frø gælder også for fl ere af de fynske fund, og Hyllehøjvej 

Vest fundene skiller sig ud ved de rene forekomster af sæddodder i prøverne. 

Betragtes Danmark som helhed, kendes der dog allerede rene fund af sæd-

dodder fra ældre jernalder. Et eksempel herpå er Kildebjerg I øst for Ry, 

hvor der i en lerovn dateret til førromersk jernalder fandtes store mængder 

sæddodderfrø (Jensen & Mikkelsen 2006).

Selv om hør ikke optræder i de veldaterede prøver fra Hyllehøjvej Vest, 

kan man dog ikke ud fra de forholdsvis få undersøgte prøver på stedet fast-

slå, at hør ikke blev dyrket. Som det fremgår af tabel 5, bestod hovedparten 

af resterne af dyrkede arter i den udaterede prøve X870 af hør, og forhå-

bentlig vil der i fremtiden kunne opnås en datering på denne prøve.

Byg er klart den mest almindelige kornsort i de analyserede prøver fra 

Hyllehøjvej Vest.

Fordelingen af henholdsvis avnklædt og nøgenbyg har i den forbindelse 

været genstand for en del diskussion i de senere år. Dette skyldes forskellene 

på de to bygsorter. Mens nøgenbygs kerner sidder forholdsvis løst på aksene 

og nemt falder af f.eks. under høst, sidder avnklædt bygs kerner bedre fast. 

At nøgenbyg så nemt skilles fra avnerne er en fordel, når man skal rense sit 

indhøstede korn. Til gengæld betyder de fastsiddende kornkerner ved avn-

klædt byg, at man kan gå hårdere til værks f.eks. i forbindelse med høsten 

uden at miste store mængder kornkerner (Mikkelsen 1998). Desuden har 

der været argumenteret for, at avnklædt byg giver større afkast ved inten-

siveret gødskning af markjorden end nøgenbyg (Viklund 1998, Robinson 

2003). Pga. ovennævnte forskelle på de to bygsorter er overgangen fra nø-

genbyg til avnklædt, der sker i løbet af forhistorisk tid, sandsynligvis knyttet 

sammen med en intensivering inden for agerbruget. Traditionelt har man 

sat skiftet fra nøgen til avnklædt byg i Danmark til perioden omkring Kristi 

fødsel. Nyere undersøgelser tyder dog på, at der kan være regionale forskel-



8

le indenfor det danske område. Nøgenbyg forbliver sandsynligvis vigtigste 

bygsort i Limfjordsområdet i hvert fald et stykke ind i ældre romersk jern-

alder (se f.eks. Henriksen & Harild 2002a + 2002b, Robinson & Henriksen 

1994), mens skiftet ser ud til at ske noget tidligere på Sjælland (Peter Steen 

Henriksen pers. kommunik.). 

Betragtes prøverne fra ældre romertid på Hyllehøjvej Vest ses, jfr. denne 

diskussion, en klar dominans af avnklædt byg. Betragtes gruppen af prøver, 

der muligvis kan dateres til førromersk jernalder, ses til gengæld et mere 

broget billede, hvor nøgen- og avnklædt byg optræder i nogenlunde lige 

høje mængder. Dette kunne foreløbigt tyde på, at skiftet mod en dominans 

af avnklædt i forhold til nøgenbyg sker omkring overgangen til ældre ro-

mertid på Fyn og altså tidligere end i Limfjordsområdet. At avnklædt byg 

bliver vigtigere end den nøgne sort i løbet af romersk jernalder og evt. i æl-

dre romersk jernalder passer meget godt til øvrige romertids undersøgelser 

fra Fyn. På lokaliteten Lumbyvej (OBM 8900) dateret bredt til romersk 

jernalder fordeler de få fundne bygkerner sig nogenlunde ligeligt mellem 

avnklædt og nøgenbyg (Jensen 2005), mens byggruppen på pladsen Ågård 

Nord, der sandsynligvis kan dateres til begyndelsen af yngre romersk jern-

alder, udelukkende bestod af avnklædt byg (Andreasen 2008). Det skal dog 

igen understreges, at tendenserne omkring bygfordelingen stadig er baseret 

på relativt få undersøgelser, og det er derfor endnu for tidligt med sikkerhed 

at fastslå, på hvilken måde kornprøverne fra romersk jernalder på Fyn pas-

ser ind i fordelingen i Danmark som helhed.
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Planterne – de dyrkede og indsamlede arter

Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen 

med Flyvehavre. (Hansen 1993)

Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plan-

te. Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med Hørplanten. Er 

tæt forbundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et 

al. 1950)

Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. 

Marts-april. Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almin-

delig dog sjælden i Vestjylland

Hordeum vulgare  var. vulgare L. Avneklædt Byg. 50-100 cm høj. Højden 

kan have ændret sig på grund af avling. (Hansen 1993)

Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (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)

Triticum aestivum L. Brødhvede. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)

Identifi cerede planter

Avena fatua L. Flyvehavre. 50-120 cm (30-150 cm) høje, omkring 450 

frø (250 frø) pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. I reglen 

sommerannuel, frøene spirer overvejende om foråret sammen med kornet. 

Optræder mest ondartet i vårsædsmarken, kan reducere udbyttet med op til 

50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et 

al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982)

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), 

gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante (20.000 frø), dog frodige ek-

semplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. 

Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på 

velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, 

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

Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som en-
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ten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra an-

dre planter, omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-

september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. 

Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er 

mest generende samt i Hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved be-

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

Fumaria offi cinalis L. Læge-Jordrøg. 10-30 cm høj (10-40 cm). 300-1600 

frø pr. plante. Blomstrer maj-august. Sommerannuel, kan dog klare sig i 

milde vintre. Ret almindelig som ukrudt i forårssåede afgrøder, især i vår-

sæd på gode kalkholdige jorder. Agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 

1993)

Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt 

blomsterskaft, omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. 

Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skræn-

ter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, 

Hansen 1993)

Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende 

med lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømod-

ning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst 

i åbne vintersædsmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, 

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

Prunella vulgaris L. Almindelig brunelle. 5-25 cm høj. Blomstrer juli-

august. To-årig. Foretrækker fugtige overdrev, enge og vedvarende græsmar-

ker i kær, græsplæner og vejkanter. (Hansen 1993)

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

Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrø-

der på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, 

strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, 

skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & 

Lind 1922)

Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj, omkring 

3.200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer 

både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vin-

teren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i 

vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som 

foder til fårene. Agerjord, især næringsfattig bund. (Frederiksen et al. 1950, 

Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange ned-

liggende stængler, omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø 

næsten hele året. Både sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst 

forekommende ukrudtsart. Planten kan optræde meget talrig i kornmarker. 

Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Han-

sen 1993)

Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-

juni. Agerjord, ruderater (Hansen 1993)
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Urtica dioica L. Stor Nælde. 50-100 cm høj. Omkring 22.000 frø pr. plan-

te. Blomstrer juli-august. Skadelig i varige græsmarker på muldrig eller mo-

seagtig jord. Askeskove, hegn, vejkanter, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, 

Hansen 1993)

Svært adskillelige planter

Bromus secalinus L. Rug-Hejre. 50-100 cm høj, omkring 1.450 frø pr. 

plante. Blomstrer og frømodner juni-juli. Overvintrende enårig, og udvik-

lingen falder nogenlunde sammen med rugens frømodning. Tidligere en 

meget almindelig og besværlig ukrudtsplante, der fortrinsvis forekom i vin-

tersæd hos rugen. Optræder især besværligt i våde eller fugtige pletter i rug-

marken, og især i fugtige år, og da Rug-Hejre bedre tåler fugtige marker, får 

denne ofte overtaget, og kan betragtes som den egentlige afgrøde. Samtidig 

har Rug-Hejrens evner til at klare sig bedre end den bevirket, at man troede 

rugen kunne forvandle sig til Rug-Hejre. Ruderater, rugmarker. (Frederik-

sen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

og

Bromus hordeaceus L. Blød Hejre. 10-40 cm høj, op til 1.800 frø pr. plante. 

Vinter- og sommerannuel. Tørre skrænter, overdrev, vejkanter, grusgrave, 

ruderater. (Melander 1998, Hansen 1993)

Persicaria merculosa 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)

og

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

omkring 800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. 

Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i 

lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan 

også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, 

Hansen 1993).

Planter identifi ceret til slægt eller familie

Avena sp. Havre sp. (se: Avena fatua og Avena sativa).
Bromus sp. Hejre sp.

Carex sp. Star sp.
Chenopodium sp. Gåsefod sp. 

Fabaceae. Ærteblomstfamilien.

Galeopsis sp. Hanekro sp.

Galium  sp. Snerre sp.

Poaceae sp. Græsser sp.

Rumex sp. Syrefamilien sp

Trifolium sp. Kløver sp.
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EGNET 
TIL

ANTAL

X-NR ANALYSE 
?

KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

341 Nej XX (Knogler).

342 Nej XX

343 Nej 1 X Byg.

344 Nej <5 X Byg.

345 Nej XX

346 Nej X

347 Nej <5 X (Brændt knogle).

348 Nej X (Brændt knogle).

349 Nej XX

350 Nej X

351 Nej XX

352 Nej XX

353 Nej XX

354 Nej XXX (Keramik. Flint).

355 Nej X

356 Nej X

357 Nej 1 X

358 Nej X

360 Nej X

363 Nej XX

364 Nej XX

365 Nej 0

369 Nej X

370 Nej XX (Keramik).

371 Nej <5 X

372 Nej X

373 Nej X

374 Nej X

492 Nej 0 0 xxxxx Flere store stykker trækul

558 Nej XXXXX (Keramik. Knogle).

623 Evt. 10 5 XXX (Keramik). Byg. Rug?

649 Nej XXX (Keramik. Knogle. Brændt knogle).

650 Nej XXX (Knogle. Keramik). Knogle.

651 Evt. 15 XXXX (Keramik. Knogle. Brændt knogle). Byg.

653 Nej 1 XXX (Lille bronzenitte. Meget Keramik + knogle).

654 Nej 1 XX (Keramik. Muslingeskal).

655 Nej XXX (Keramik. Knogle. Muslingeskal).

656 Nej XX

658 Nej X Meget sand.

659 Nej <5 X (Keramik). Byg.

668 Nej 5-10 0 xxxxx Flere store stykker trækul

683 Nej XX (Knogle. Keramik).

684 Nej XX (Knogle. Flint). Knogle.

700 Nej 0 0 x Brændte knogler i fl ot.prøve
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EGNET 
TIL

ANTAL

X-NR ANALYSE 
?

KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

706 Nej 5 XXX (Knogle. Keramik). Byg.

707 Nej XXXX (Store keramikskår, bl.a. rand. Knogle). 

708 Nej XXX (Keramik. Knogle).

709 Nej X (Keramik).

710 Nej XX (Keramik).

711 Nej XX (Knogle).

712 Nej 1 XXXX (Keramik, bl.a. rand. Knogle). Byg.

715 Nej <5 XXX Byg.

716 Nej 1 10 XXX (Keramik). Byg.

717 Nej XXX (Knogle. Keramik).

730 Nej XX (Keramik. Knogle. Brændt knogle).

731 Nej 1 10-15 xxx Byg

732 Nej <5 <5 xx

746 Nej 0 0 x

747 Nej 0 0 x

748 Nej 0 0 x

749 Nej 0 <5 x Bl.a. sæddodder

751 Nej 0 0 x

752 Nej 1 <5 x Byg

753 Nej 0 0 x

781 Nej 0 0 xxxx

784 Ja >30 >50 xxxxx Bl.a. byg

801 Nej 0 0 x

802 Nej 1 0 x

803 Nej 0 <5 x

804 Nej 2 0 x

805 Nej 1 <5 x Byg

806 Ja 10-20 >20 xxxxx

852 Nej <5 <5 xx Havre

860 Evt. 10-20 0 xxxxx Bl.a. byg - en spiret

861 Nej <5 0 xxxx Brændte knogler i fl ot.prøve

862 Nej 0 <5 xx

863 Nej 0 0 x

869 Nej <5 <5 x

870 Evt. 10-20 10-20 xx Hør, byg, hvede

871 Nej 0 0 x

873 Nej <5 <5 xx Bl.a. byg

874 Nej 0 0 xx

875 Nej <5 0 xxxxx

876 Nej <10 <10 xxx

877 Nej <5 xxxxx Flere store stykker trækul

878 Nej 0 5-10 x Bl.a. sæddodder

879 Nej <5 xxx

883 Nej 5-10 <5 xxx Dårligt bevaret
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EGNET 
TIL

ANTAL

X-NR ANALYSE 
?

KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

899 Nej <5 0 xxx Bl.a. byg

900 Nej <5 5-15 xxx

959 Nej xxxxx Flere meget store stykker trækul

961 Ja >50 >10 xxxxx

981 Ja 15-25 5-15 xxxx Flere store stykker trækul. Byg, havre, hasselnøddeskal

998 Ja 10-20 >30 xxxxx Bl.a. byg

1007 Nej <5 <5 xx

1008 Nej <5 xxx

1016 Nej <10 0 xxx Byg og hvede

1025 Nej x

1026 Nej 0 0 x Mange moderne frø

1028 Nej <5 <5 x Bl.a. byg

1029 Nej x

1030 Nej 0 0 xxxxx

1031 Evt. 10-15 0 xxx

Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af fl oteringsprøverne.
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Anlægstype: Grube Grube Grube

Anlæg: ETQ DMT FZD

Datering: FRJA/
ÆRJA

FRJA/ÆRJA FRJA/
ÆRJA

X-NR: 860 961 1031 X-NR

Floteret (ml.) 58 97 36 Floteret (ml.)

Avena sp. 1 Havre sp.

Avena cf. 1 Havre cf.

Camelina sativa 8 316 (462) 2 Sæddodder

Cerealia indet 5+2f. 53+16f. 5+8f. Korn ubestemmelig

Hordeum vulgare var. nudum 1 (spiret) 9 1 Nøgenbyg

Hordeum vulgare var. nudum cf. 3 8 1 Nøgenbyg cf.

Hordeum vulgare var. Vulgare 20 Avnklædt byg

Hordeum vulgare var. Vulgare cf. 12 Avnklædt byg cf.

Hordeum vulgare var. Vulgare cf. (umoden 
kerne)

1 Avnklædt byg cf. (umoden kerne)

Hordeum sp. 5 107 1 Byg sp.

Hordeum sp. (aksled) 4~6 (4~8) Byg sp. (aksled)

Hordeum sp. (avnbaser) 15 Byg sp. (avnbaser)

Bromus cf. secalinus 5+2f. Hejre cf. Rughejre

Carex sp. 2 Star sp.

Chenopodium album 1f. 45+42f. 
(63+68f.)

16+4f. Hvidmelet gåsefod

Fallopia convolvulus 3 4 Snerlepileurt

Galium sp. 1 Snerre cf.

Persicaria merculosa/lapathifolium 6 29+17f. 
(30+17f.)

Bleg-/Fersken-pileurt

Plantago lanceolata 3 Lancetvejbred

Poaceae 3 Græsfamilien

Rumex acetosella 1 Rødknæ

Rumex sp. 2 Skræppe sp.

Trifolium sp. 1 Trifolium sp.

Indet. 8 Ubestemmelige

Forkullede rødder 1 Forkullede rødder 

Forkullet insekthoved 1 Forkullet insekthoved

Uidentifi ceret forkullet organisk materiale 7 Uidentifi ceret forkullet organisk 
materiale

Forkullede stængler 2 Forkullede stængler

Ubrændt knogle 1f. 3 4 Ubrændt knogle

Trækul (X-XXXXX) XXXXX XXXX XXX Trækul (X-XXXXX)

Tabel 2. De analyserede prøver fra omkring overgangen mellem førromersk jernalder og ældre romersk jernalder.
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Tabel 3.  De analyserede prøver fra ældre romersk jernalder.

Anlægstype: Grube Grube Grube Grube

Anlæg: EKL EKL DHZ DHZ

Datering: ÆRJA ÆRJA ÆRJA ÆRJA

X-NR: 650 651 806 998 X-NR

Floteret (ml.) 57 98 99 131 Floteret (ml.)

Avena sp. 4 Havre sp.

Camelina sativa 7 58 389 Sæddodder

Cerealia indet 1 2+9f. 9 31+19f. Korn ubestemmelig

Hordeum vulgare var. nudum cf. 1 Nøgenbyg cf.

Hordeum vulgare var. Vulgare 13 Avnklædt byg

Hordeum vulgare var. Vulgare cf. 2 5 15 Avnklædt byg cf.

Hordeum sp. 1 17 13 19 Byg sp.

Hordeum cf. 1 Byg cf.

Carex sp. 1 Star sp.

Chenopodium album 32+62f. 146+119f. Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp. 7+5f. 1 Gåsefod sp.

Fallopia convolvulus 4 8 Snerlepileurt

Fumaria offi cinalis 1 Læge-jordrøg

Galeopsis cf. 2 Galeopsis cf.

Galium sp. 1 1 Snerre cf.

Galium cf. 1 Snerre sp.

Persicaria merculosa/lapathifolium 2 7+1f. 18+24f. 191+21f. Bleg-/Fersken-pileurt

Plantago lanceolata 1 Lancetvejbred

Polygonum aviculare 1 Vejpileurt 

Prunella vulgaris 1 Almindelig brunelle

Rumex acetosella 1 Rødknæ

Rumex sp. 2 1 Skræppe sp.

Spergula arvensis 1 Almindelig spergel

Thlaspi arvense 1 1 Almindelig pengeurt

Urtica dioica 1 Stor nælde

Indet. 1 4 27 Ubestemmelige

Brændt knogle 1f. 17f. Brændt knogle

Forkullede rødder 28 (bl.a.korn) 146 (bl.a. 
korn)

Forkullede rødder 

Forkullede stængler 16 172 Forkullede stængler

Ubrændt knogle 4f. 4f. 54 12 Ubrændt knogle

Trækul (X-XXXXX) XX XXXX XXXX XXXXX Trækul (X-XXXXX)
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Anlægstype: Grube

Datering: VKT/MDLA

Anlæg DYO Anlæg

X-NR: 981 X-NR

Floteret (ml.) 51 Floteret (ml.)

Avena sp. 4 Havre sp.

Avena cf. 1 Havre cf.

Cerealia indet 16+25f. Korn ubestemmelig

Hordeum sp. 2+1f. Byg sp.

Triticum cf. aestivum 3 Brødhvede

Triticum cf. 1 Hvede cf.

Corylus avellana, nøddeskaller 1f. Hassel, nøddeskaller

Chenopodium sp. 7+5f. Gåsefod sp.

Persicaria merculosa/lapathifolium 9+4f. Bleg-/Fersken-pileurt

Rumex sp. 1 Skræppe sp.

Indet. 4 Ubestemmelige

Ubrændt knogle 25 Ubrændt knogle

Trækul (X-XXXXX) XXX Trækul (X-XXXXX)

Tabel 4. Den analyserede prøve fra vikingetid eller middelalder.
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Anlægstype: Grube Brønd

Anlæg: CTB FLT

Datering: ? ?

X-NR: 623 870 X-NR

Floteret (ml.) 37 21 Floteret (ml.)

Aksled (secale eller hordeum) 2~2 Aksdele (secale eller hordeum)

Avena sp. 1 Havre sp.

Camelina sativa 2 Sæddodder

Camelina sativa cf. 1 Sæddodder cf.

Cerealia indet 17+4f. 7 Korn ubestemmelig

Hordeum vulgare var. Vulgare 1+1f. Avnklædt byg

Hordeum sp. 9 1 Byg sp.

Linum usitatissimum 54+10f. Almindelig hør

Secale cereale 3 Rug

Secale cereale aksled 1~1 Rug. Aksled

Secale cereale cf. 1 Rug cf.

Triticum cf. 1 Hvede cf.

Carex sp. 1 Star sp.

Chenopodium album 5 13+5f. Hvidmelet gåsefod

Fabaceae 2 Ærteblomstfamilien

Fallopia convolvulus 2 1 Snerlepileurt

Persicaria merculosa/lapathifolium 2 14+7f. Bleg-/Fersken-pileurt

Plantago lanceolata 2 Lancetvejbred

Poaceae 2 Græsfamilien

Spergula arvensis 1+1f. Almindelig spergel

Indet. 5 9 Ubestemmelige

Forkullede stængler 2 Forkullede stængler

Ubrændt knogle 14f. Ubrændt knogle

Trækul (X-XXXXX) XXX XX Trækul (X-XXXXX)

Tabel 5. De udaterede, analyserede prøver.




