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Arkæobotaniske analyser af senneolitiske 
gruber samt hustomter fra                        
 romersk/germansk jernalder

1 OBM 1613, Skovgård er beliggende i Sønder Nærå by, Sønder Nærå sogn, Faaborg-Midtfyn 
kommune. Lokaliteten har stednr. 080810-68 og UTM koordinaterne: 595020/6129691 zone 32.

Indledning
Der har i de senere år været foretaget fl ere arkæologiske udgravninger ved 
Skovgård, der er beliggende ved Årslev syd for Odense1. De herværende 
arkæobotaniske undersøgelser stammer fra den såkaldte etape 2, del 1, der 
fandt sted i april-november 2011 med arkæolog Michael Borre Lundø som 
daglig leder. Under udgravningen blev der hovedsageligt afdækket spor af en 
særdeles omfattende jernalderbosættelse. Jernalderlandsbyen, der primært 
daterer sig til yngre romersk og ældre germansk jernalder, dækker et areal 
på godt 14 ha. Den er hermed én af de største udgravede jernalderlands-
byer på Fyn. Ud over de omfattende bopladsspor blev der også afdækket 
arkæologiske levn fra både neolitikum, bronzealder samt fra andre perioder 
af jernalderen og historisk tid. 

Af særlig arkæobotanisk interesse skal det nævnes, at der i en grube, til-
knyttet en hustomt dateret til senneolitikum, allerede under udgravningen 
erkendtes store mængder forkullet korn, der blev udtaget i form af en række 
separate jordprøver. Udover korngruben blev der også udtaget jordprøver 
fra en lang række andre anlæg på lokaliteten. Alle jordprøverne blev efter 
udgravningens afslutning viderebehandlet af Moesgaard Museum.

Prøvebehandling
Inden den egetnlige analyse i laboratoriet blev alle jordprøverne fra Skov-
gård tørret og fl oteret. Dette arbejde blev foretaget af arbejdsmand Arne 
Åkjær Rasmussen på Moesgaard Museums fl oteringsmaskine, som står op-
stillet på Fyn.

I fl oteringsmaskinen tilføres vand gennem fl ere dyser nederst på en skråt-
stillet sliske. Samtidig hermed bliver de tørre jordprøver én ad gangen hældt 
ned i sliskens nedre ende. Efterhånden som vandstanden i slisken stiger, 
frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede 
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planterester. Det fl ydende materiale løber til sidst ud over den øverste ende 
af slisken, hvor det opfanges i et stofnet med maskestørrelser på ca. 0,25 
mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er herefter klar til gennemsyn, 
mens den tunge fl oteringsrest, der ligger tilbage i fl oteringsmaskinen efter 
den afsluttede fl otering, tørres og gemmes separat.

Floteringsprøverne fra Skovgård blev efter fl oteringen videresendt til 
Moesgaard Museums Afdeling for Konservering og Naturvidenskab til vi-
dere analyse. 

Det kursoriske gennemsyn
Indledningsvist blev alle fl oteringsprøverne fra Skovgård udsat for et for-
holdsvis hurtigt, kursorisk gennemsyn. Dette gennemsyn tjener til at vur-
dere prøvernes egnethed i forbindelse med egentlige analyser samt eventu-
elle udtagninger af organisk materiale til 14C dateringer. Resultatet af det 
kursoriske gennemsyn af prøverne fra Skovgård kan ses i tabel 1.

Det kursoriske gennemsyn viste, at de mange fl oteringsprøver fra Skov-
gård indeholdt et bredt udvalg af dyrkede og formodede indsamlede arter. 
Herudover optrådte der meget store mængder forkullede kornkerner i fl ere 
af prøverne fra lokaliteten og her især i prøverne fra den ovennævnte sen-

X-NR K-NR. ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

716 Korndepot Ja 200ml* Få x *Stort set rent korn. En del brødhvede. 
Emmer, spelt? Enkelt nøgenbyg. Kun få 
avnbaser. Ukrudt bl.a hejre 

720 Grube Ja >100 0 xxxxx Brødhvede, Emmer/spelt

721 Korndepot Ja 2200ml* Få x Meget velbevaret *Stort set rent korn. 
Emmer/spelt. Brødhvede. Kun få avn-
baser

722 Korndepot Ja 950ml* Få x *Stort set rent korn. Brødhvede. Emmer/
spelt. Kun få avnbaser. Ukrudt bl.a hejre 

723 Korndepot Ja 2100ml* Få x *Stort set rent korn. Emmer, spelt og 
brødhvede. Kun få avnbaser 

724 Korndepot Ja 450ml* Få x *Stort set rent korn. Emmer, spelt. Brød-
hvede. Kun få avnbaser. 

725 Korndepot Ja 550ml* Få x *Stort set rent korn. Emmer, spelt? og 
brødhvede. Kun få avnbaser. 

728 Korndepot Nej 0 0 xx

729 Korndepot Ja 60ml* 0 x *Stort set rent korn. Brødhvede. Emmer/
spelt. Kun få avnbaser. 

730 Korndepot Evt. 75 0 x Mest brødhvede. Emmer/spelt. Kun få 
avnbaser. 

731 Korndepot Ja 1300ml* Få x *Stort set rent korn. Emmer, spelt og en 
del brødhvede. Kun få avnbaser. Ukrudt 
bl.a hejre 

846 41 Nej 1 + Enkelte fragmenter 0 xxx Byg

847 41 Nej 0 >5 xx Pileurt, Snerre

848 41 Nej 1 0 xxxxx Rug

849 41 Nej 2 0 xxx Byg

850 41 Nej 3 2 xxx Byg, Pileurt, Snerle pileurt

851 41 Nej 1 0 xx Byg

852 41 Nej 0 0 xx
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X-NR K-NR. ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

853 41 Evt. >25 2 xxxxx Byg, Havre, Gåsefod

854 41 Nej 5 0 xx Havre

860 42 Ja >100 0 xxx Avnklædt byg

861 42 Nej 3 + Flere fragmenter 1 xxx Avnklædt byg, Cf. Havre, Pileurt

862 42 Nej 2 0 xxx Byg, Cf. hvede

863 42 Nej 0 0 xxx

864 43 Evt. >20 >1 xxxxx Hvede, Byg, Indet. frø

865 43 Nej >5 0 xxxx Byg, Havre

866 43 Nej >5 >1 xxxxx Byg, Havre, Indet. frø

867 43 Nej 0 0 xxxxx

972 89 Evt. >25 >1 xxxxx Avnklædt byg, Sæd-dodder

973 89 Evt. >75 >25 xxxxx Avnklædt byg + Sæd-dodder

974 89 Nej >1 0 xxxxx Byg

975 89 Nej >3 >2 xxxx Avnklædt byg, Sæd-dodder

976 89 Nej 1 + Flere fragmenter 0 xxxxx Avnklædt byg

977 89 Nej 0 0 xxxxx

978 89 Nej Ét fragment 0 xxx Byg

979 89 Nej 0 0 xxxxx

980 89 Nej >1 >1 xxxxx Korn, Snerre

981 89 Nej 1 0 xxxx Hvede

982 89 Nej 16 0 xxxx Rug, Byg, Hvede

983 89 Ja >120 0 xxx Brødhvede, Emmer/spelt, Byg

Tabel 1.  Det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Skovgård. Vedrørende tabel 1 skal det nævnes, at idet gennemsynet er kurso-
risk, markerer de angivne mængder af antal kornkerner, frøkerner og mængden af trækul anslåede antal og ikke faktiske. Det 
skal også indskydes, at trækulsmængden er opgivet subjektivt med henholdsvis ”X” som det mindste og ”XXXXX” med det 
største indhold af trækul. I tabellen anvendes forkortelsen ”Cf. ”, der markerer, at planteresten sandsynligvis, men ikke helt sikkert 
tilhører pågældende art.

neolitiske grube. Denne dækker prøverne x716 og x721-731. 
Af kornsorter, der umiddelbart kunne erkendes i prøverne, fandtes især 

byg og hvede. Byggen optrådte både i form af avnklædt såvel som nøgen 
byg (Hordeum vulgare var. vulgare og var. nudum) og hveden i form af brød-
hvede (Triticum aestivum) og emmer eller spelt (Triticum dicoccum/spelta). 
Endelig blev der erkendt rug (Secale cereale) foruden havre (Avena sp) foruden havre (Avena sp) foruden havre ( .), der 
optrådte i mindre mængder i visse prøver. Af øvrige dyrkede arter skal det 
endvidere nævnes, at der blev observeret hør (Linum sp.) samt sæddod-
der (Camelina sativa) i prøvematerialet. Sidstnævnte art kan dog også være 
ukrudt. Af rester fra sandsynlige indsamlede arter kan nævnes nøddeskaller 
fra hassel (Corylus avellana) og en enkelt rodknold fra græsarten knoldet 
draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosumdraphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosumdraphavre ( ). Knoldet draphavres rod-
knolde har efter al sandsynlighed haft rituel betydning både i bronze- og 
jernalder herhjemme, da de efterhånden er fundet forkullet i en del tilfælde 
især i brandgrave, men også i enkelte tilfælde i rituelle sammenhænge på bo-
pladser (Andreasen 2009, Jensen et al. 2010). Da rodknoldene er spiselige, 
er det imidlertid muligt, at de ud over at have haft en rituel betydning også 
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simpelthen har været anvendt som fødeemner. 
Dels pga. den store artsvariation og dels pga. de store mængder forkullede 

korn i fl ere af prøverne – og her især i den senneolitiske grube nævnt oven-
for, blev det valgt at udføre en egentlig arkæobotanisk analyse på lokaliteten. 
Det blev besluttet for det første at koncentrere denne analyse omkring to 
senneolitiske gruber. Fra den ene meget kornholdige grube, med benæv-
nelsen korndepot GGG, er analyseret en hel række prøver fra forskellige 
steder i gruben, mens der fra den anden mindre grube er analyseret en 
enkelt prøve  For det andet blev det besluttet at analysere prøverne fra i alt 
fi re hustomter (K41, K42, K43 og K89), der har tilhørt den omfattende 
jernalderbosættelse på stedet. 

De analyserede prøver og disses datering
I de følgende afsnit skal de enkelte analyserede anlæg fra lokaliteten gen-
nemgås og diskuteres i kronologisk rækkefølge.

Senneolitikum

Korndepot GGG
Fra denne nedgravning, der var placeret i en to-skibet hustomt, hus K18 (se 
fi g. 1 + 2), blev der foretaget i alt tre 14C dateringer på forkullede kerner af 
emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) og brødhvede (Triticum aestivum) fra 
prøve X721. De tre prøver daterer samlet set gruben til perioden mellem 
2031–1682 B.C. (95,4%), dvs. sandsynligvis til den yngre del af senneoli-
tikum. 

Alt i alt blev der analyseret otte prøver fra forskellige lag i Grube GGG, 
der anslået har indeholdt knap 8 liter forkullet korn. 

Resultatet af analyserne fra gruben kan ses i tabel 2. 
Som det fremgår af tabellen, bestod de analyserede prøver alle langt over-
vejende af en blanding af forskellige hvedesorter samt i mindre grad af nø-
genbyg (Hordeum vulgare var. nudum). Hveden i prøverne var hovedsageligt 
dels brødhvede (Triticum aestivum) dels emmer eller spelt (Triticum dicoc-
cum/spelta). Emmer og spelt er meget vanskelige at adskille på baggrund af 
kernerne alene, hvorfor de to sorter er holdt samlet i tabellen. Ud fra rester 
af avnerne, de såkaldte avnbaser, tyder det imidlertid på, at emmer er mere 
fremtrædende i alle prøverne end spelt, der dog også har været til stede. 

Forholdet imellem emmer og spelt på den ene side og brødhvede på den 
anden varierer en smule prøverne imellem. I de fl este prøver er brødhveden 
således hyppigst forekommende, mens emmer eller spelt dominerer i X724 
og X731. 

Selv om hveden i gruben, som sagt, er klart domineret af sorterne brød-
hvede, emmer og spelt, skal det dog nævnes, at der også fandtes en smule 
rester af enkorn (Triticum monococcum) i enkelte prøver. Forekomsten af 
denne hvedesort er imidlertid meget sporadisk, og det er derfor vanskeligt 
at fastslå, om den var været en egentlig afgrøde. Det er også muligt, at der 
blot tilfældigt har stået en smule enkorn blandt de øvrige afgrøder på mar-



Fig. 2. Grube GGG med det sortbrændte, kornholdige lag.

Fig. 1. Det to-skibede hus K18 samt grube GGG markeret med prøveX721.
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X-NR: 716 721 723 724 728 729 730 731 X-NR

Kontekst depot depot depot depot de-
pot

depot depot depot Kontekst

ML: 250 1984 2110 429 3 59 8 1380 ML:

Cerealia indet. 
kerner

167+428f. 
(2707+25702f.)

103+390f. 
(8920+170852f.)

213+234f. 
(18858+57225f.)

128+213f. 
(2659+33018f.)

129+98f. 
(344+907f.)

1+232f. 95+568f. 
(7470+137043f.)

Ubestemte 
kornkerner

Hordeum vulgare 
sp. kerner

6 (38) 3 (260) 1 (6) 3 (22) 42 (109) 11 Byg sp. kerner

Hordeum vulgare 
var. nudum kerner

4 (15) 1 (87) 2 (200) 3 (8) 2 Nøgen byg, 
kerner

Hordeum vul-
gare cf. var. nudum 
kerner

2 (23) Byg cf. Nøgen 
byg, kerner

Triticum sp. kerner 113+12 
(700+97f.)

112+2f. 
(7312+173f.)

137+1f. 
(9662+6f.)

107+9f. 
(1765+159f.)

35+2f. 
(65+2f.)

4+2f. 83+16f. 
(4359+126f.)

Hvede sp., 
kerner

Triticum dicoccum/
spelta, kerner

109 (929) 94 (7171) 100+1f. 
(9061+6f.)

160 (2765) 32+1f. 
(85+3f.)

8 97+2f. 
(6053+10f.)

Emmer/spelt, 
kerner

Triticum aestivum, 
kerner

307 (2857) 280 (17608) 268 (32904) 165 (2606) 123 (297) 97 115 (5215) Brødhvede, 
kerner

Triticum aestivum, 
aksled

4 (12) Brødhvede, 
aksled

Cf. Triticum aesti-
vum, aksled

21 5 (60) 8 cf. Brødhvede

Triticum dicoccum,  
kerner

1 (3) Emmer, kerner

Triticum dicoccum, 
avnbaser

121~137 65~82 
(780~984)

145~155 
(622~681)

20~23 (56~77) 2~4 (4~7) 1~2 86~105 
(546~699)

Emmer, avnbaser

Triticum monococ-
cum, kerner

1 (12) Enkorn, kerner

Triticum monococ-
cum, avnbaser

2~3 (24~36) Enkorn, avn-
baser

Triticum cf. mono-
coccum, avnbaser

1~1 Hvede, cf. en-
korn, avnbaser

Triticum cf. mono-
coccum, kerner

1 (87) 2 (35) Hvede, cf. en-
korn, kerner

Triticum spelta, 
avnbaser

6~6 4~4 (48~48) 13~15 (79~92) 1~1 (2~2) 10~10 (50~50) Spelt, avnbaser

Cf. Triticum aksled 1~2 (6~12) Cf. hvede, aksled

Triticum dicoccum/
monococcum/spel-
ta, avnbaser

93~115 51~65 
(612~780)

123~132 
(513~567)

15~16 (30~32) 68~83 (398~473) emmer/enkorn/
spelt, avnbaser

Bromus cf. secali-
nus, frø

16+16f. 7+15f. 
(84+180f.)

10+4f. 20+8f.) 3+1f. (6+2f.) 5+1f. 1f. 1 (63) Hejre, cf. rug-
hejre, frø

Bromus sp., frø 2+3f. (10+15f.) Hejre sp.

Bromus/Avena, 
fragmenter

1 (12) Hejre/havre, 
fragmenter

Carex sp. 1 Star

Chenopodium 
album

1 (2) Hvidmelet 
gåsefod

Chenopodium sp. 1 (2) 1 (2) Gåsefod

Fallopia convolvu-
lus

2 5 (60) 3 (6) 2 (10) Snerlepileurt

Poaceae 1 1 (2) 2 (10) Græs

Frø, indet 2 Frø, ubestem-
melige

Tabel 2.  De analyserede prøver fra grube GGG. Vedrørende tabel 2 skal det nævnes, at der ved meget store prøver, hvor et totalt 
gennemsyn af hele prøven blev for tidsmæssigt krævende, optræder to tal sammen i tabellen. Et i parentes og et udenfor. Her 
markerer tallet udenfor parentes det reelle antal analyserede planterester i den analyserede delprøve, mens tallet indenfor parentes 
markerer den totale anslåede mængde planterester i hele prøven. I tabellen anvendes også forkortelsen ”Cf. ”, der markerer, at 
planteresten sandsynligvis, men ikke helt sikkert tilhører pågældende art, ”f”, der markerer fragmenter samt ”sp”, der markerer, 
at en planterest kunne bestemmes til slægt, men ikke nærmere til art. Endelig skal det nævnes, at antallet af avnbasefragmenter i 
tabellen er angivet som to tal adskilt af tegnet ”~”. Her markerer antallet før ”~” antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tal-
let efter viser antallet af avnbasehalvdele. I et småaks af emmer og spelt sidder der en kerne i hver avnbasehalvdel, mens der ved 
enkorn hører en kerne til to avnbasehalvdele.
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kerne.
Alle tilstedeværende kornsorter i prøverne fra grube GGG er velkendte 

fra tidligere senneolitiske fund i Danmark. Typisk er det på dette tidspunkt 
nøgen, seksradet byg og emmer, der dominerer i fundene (Andreasen 2009, 
Robinson 2000, 2003). Spelt er i senneolitikum en ny afgrøde, der ret plud-
seligt begynder at dukke op i løbet af perioden. Sorten bliver relativt hurtigt 
almindelig og fi ndes også særdeles hyppigt i bronzealderen.  Med en date-
ring til senneolitikum hører spelten i grube GGG altså til blandt nogle af 
de ældste fund herhjemme, selv om den altså ikke er ualmindeligt forekom-
mende i perioden.

Den store forekomst af brødhvede er til gengæld relativt atypisk. Brød-
hveden er godt nok velkendt i Danmark på dette tidspunkt af forhistorien, 
men at den optræder i store mængder ses forholdsvist sjældent.

Ud over de store mængder korn fandtes der også frø fra vilde arter i 
de senneolitiske prøver fra Skovgård, men dog kun i meget små mængder. 
Ukrudtet var generelt set domineret af frø fra arter som snerlepileurt (Fallo-
pia convolvulus) og hejre – muligvis rughejre (Bromus cf. secalinus), der typisk 
forekommer på marker og andre hyppigt omrodede jorder. Dette indikerer, 
at ukrudtsfrøene generelt set er rester af det ukrudt, som har stået med kor-
net på marken.

I danske plantefund fra senneolitikum og ældre bronzealder ses det re-
lativt ofte, at ukrudt optræder i meget små mængder i forhold til senere 
tidsperioder. Der kan tænkes forskellige grunde hertil, men det er meget 
sandsynligt, at de lave ukrudtsmængder simpelthen har at gøre med den 
generelle struktur på agerbrugssystemet. De markafbrændinger og kortva-
rige opdyrkningsperioder, som man kan forestille sig var praksis i et relativt 
ekstensivt agerbrugssystem i neolitikum/ældre bronzealder, kunne således 
betyde, at markukrudt, som er tilpasset jordtyper, der hyppigt omrodes, har 
svært ved at etablere sig. I senere perioder, hvor man har mere permanente 
marker, der ofte pløjes og harves osv., vil disse arter til gengæld have bedre 
væksbetingelser og trives. Herudover vil en intensivering i gødskning også 
kunne betyde en stigning i ukrudtsmængderne på markerne, da dyregød-
ning ofte indeholder store mængder spireklare ukrudtsfrø.

Samlet set fremstår kornet i grube GGG som renset og klargjort til op-
lagring og videre forarbejdning til mad. Et tegn på, at i hvert fald emmeren/
spelten i gruben endda har været meget grundigt renset, er især de forholds-
vis få emmer og speltavnbaser set i forhold til antallet af kerner. Ofte svarer 
antallet af emmer- og speltavnbaser i senneolitiske lagerfund nogenlunde 
til antallet af kornkerner. Dette viser, at de to hvedesorter ofte har været 
oplagrede i husene som småaks. Fjernelsen af avnbaserne fra kernerne, hvil-
ket er relativt besværlig, har man sandsynligvis først foretaget, umiddelbart 
inden man skulle anvende kornet til mad. Men det har man altså i stor ud-
strækning brugt kræfter på i huset på Skovgård allerede inden oplagringen.

Der kan gives fl ere mulige tolkninger af det forkullede korn i gruben. 
En sandsynlig tolkning er for det første, at den kan have været en åben 

grube, hvor der enten har været opbevaret korn, eller som på en eller anden 
måde er blevet fyldt med korn fra resten af huset. Forkulningen af kornet vil 
i dette tilfælde kunne være sket pga. en brand i huset. 

Gruben kan også simpelthen repræsentere en lukket grube i huset, hvor 
der har været deponeret forkullet korn enten i form af kornaffald eller som 
led i et ritual i huset.   

Endelig er det også muligt, at det forkullede korn stammer fra en fejl-
slagen ristning eller tørring af korn. Flere ting taler dog imod denne sidste 
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Fig. 4. Lagkagediagram over fordelingen af afgrøder i X724 fra nordenden af grube GGG.

Fig. 5. Lagkagediagram over fordelingen af afgrøder i X729.

Fig. 3. Lagkagediagram over fordelingen af afgrøder i X723 fra sydenden af grube GGG.
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tolkning. For det første virker det umiddelbart mest sandsynligt, at man 
i forbindelse med korntørring/ristning vil behandle en enkelt kornsort ad 
gangen. Sammenblandingen af mange arter taler derfor imod en kornrist-
ning. Det samme gør de store mængder korn i gruben, idet man må for-
mode, at man ved en fejlslagen korntørring eller -ristning ville rense gruben 
op igen efterfølgende.

For at komme en tolkning af kornet i gruben nærmere, blev der som for-
søg udformet lagkagediagrammer over kornfordelingen i henholdsvis nord- 
og syddelen af grubens bundlag (fi g. 3-5). Bundlaget burde således være 
grubens funktionslag, såfremt denne har været en arbejdsgrube. Hvis de 
forskellige afgrøder fordeler sig forskelligt i gruben, kunne dette f.eks. være 
en indikation på oplagring af forskellige afgrøder forskellige steder. Som det 
ses på de to prøver X723 og X724 fra henholdsvis syddelen og norddelen af 
grubebunden, kan der observeres mindre forskelle i kornfordelingen imel-
lem de to prøver. Da forskellene imidlertid er forholdsvis små, tyder de to 
diagrammer dog ikke umiddelbart på en opdeling af afgrøderne i separate 
koncentrationer og hermed heller ikke på oplagring.

Da prøve X729 af udgraverne blev tolket som hidrørende fra en min-
dre sekundær nedgravning i den store hovedgrube, blev der også udfor-
met et lagkagediagram over kornfordelingen i denne prøve. Som det ses på              
fi g. 5, afviger kornfordelingen i X729 noget fra de øvrige prøver i gruben 
især ved en relativt høj forekomst af byg. Dette indikerer, at X729 rent 
faktisk tilhører en lidt anden fundsituation end de øvrige prøver i gruben. 
Da kornsorterne i X729 imidlertid er de samme som i de øvrige prøver fra 
gruben, er det dog sandsynligt, at deponeringstidspunktet for denne prøve 
trods alt er stort set det samme som tidspunktet for de øvrige deponeringer 
i gruben. Det kan således ud fra plantefordelingen sagtens være minutter 
eller timer, der adskiller de to nedgravninger tidsmæssigt fra hinanden. 

X-NR: 720 X-NR

Kontekst grube Kontekst

ML: 50 ML:

Hordeum vulgare sp. kerner 2 Byg sp. kerner

Hordeum vulgare var. nudum 
kerner

2 Nøgen byg, kerner

Triticum sp. kerner 75+4f. Hvede sp., kerner

Triticum dicoccum/spelta, kerner 91 Emmer/spelt, kerner

Triticum aestivum, kerner 77 Brødhvede, kerner

Triticum dicoccum,  kerner 8 Emmer, kerner

Triticum dicoccum, avnbaser 7~12 Emmer, avnbaser

Tabel 3.  Den analyserede prøve X720.  I tabellen anvendes forkor-
telsen ”f”, der markerer fragmenter samt ”sp”, der markerer, at en 
planterest kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Det 
skal også nævnes, at antallet af emmeravnbasefragmenter i tabellen er 
angivet som to tal adskilt af tegnet ”~”. Her markerer antallet før ”~” 
antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tallet efter viser antallet 
af avnbasehalvdele. I et småaks af emmer sidder der en kerne i hver 
avnbasehalvdel.
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X720
X720 er ligesom prøverne fra grube GGG, der er beskrevet ovenfor, udtaget 
i det toskibede hus K18. X720 er dog fra en anden grube i huset (se fi g. 1). 
Prøven og hermed også gruben er 14C dateret på tre prøver af forkullede 
kornkerner af emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) og brødhvede (Triticum 
aestivum) til perioden mellem 2134– 771 (95,4%). Dette passer fi nt med 
den formodentlig samtidige grube GGG.

Resultatet af den arkæobotaniske analyse af prøve X720 kan ses i tabel 3, 
og på fi gur 6 ses et lagkagediagram over fordelingen af planterester i prø-
ven.

Som det fremgår af tabel 3, er mængden af forkullede planterester i X720 
relativ lav set i forhold til de store fundmængder i prøverne fra grube GGG. 
Dette til trods er artssammensætningen i X720 stort set den samme som i 
prøverne fra grube GGG, hvilket fremgår af fi g. 6. Godt nok er der hverken 
fundet spelt (Triticum spelta) eller enkorn (Triticum monococcum) i X720, 
men dette kan skyldes, at prøven simpelthen er så lille, at de mere sporadi-
ske rester af disse to hvedesorter tilfældigvis ikke optræder. Ligesom det var 
tilfældet ved prøverne fra grube GGG, er både fraværet af ukrudt og de re-
lativ små mængder hvedeavnbaser også tegn på, at X720, ligesom prøverne 
fra grube GGG, repræsenterer renset korn. 

At fundsammensætningen i X720 svarer til sammensætningen i prøverne 
fra grube GGG styrker den arkæologiske teori om, at prøven kommer fra 
samme hus. Der kan også tænkes stort set de samme mulige tolkninger af 
X720 som af prøverne fra grube GGG (se ovenfor) bortset fra, at fund-
mængden i X720 er så lille, at X720 naturligvis ikke kan repræsentere et 
komplet brændt kornlager. Det er således både muligt, at gruben, hvorfra 
X720 er udtaget, har været en funktionsgrube (til oplagring eller korntør-
ring/-ristning?) eller en grube, hvori der på denne ene eller anden måde er 
blevet deponeret forkullet korn, måske fordi der har været brand i huset. 

Fig. 6. Lagkagediagram over fordelingen af afgrøder i X720.

1%

28%

38%

29%

4%

Byg, kerner

Hvede sp., kerner

Emmer/spelt, kerner

Brødhvede, kerner

Emmer avnbaser
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Romersk jernalder

Hus K41, 42 og 43
Disse tre huse tilhører sandsynligvis det samme gårdsanlæg. K41 udgør 
således det formodede hovedhus, mens K42 og K43 udgør økonomibyg-
ninger (se fi g. 7). Da K42  og K43 til dels overlejrer hinanden, kan disse 
to huse dog ikke have stået samtidig, men må betragtes som to forskellige 
bygningsfaser.

Alle tre huse er blevet 14C daterede på forkullede kornkerner med tre da-
teringer fra hvert hus. Disse dateringer placerer hus K41 indenfor perioden 
87 B.C.-214 A.D., K42 til 41 B.C.-323 A.D. og K43 til 37 B.C.-240 A.D. 
(95,4%). Dvs. at gårdsanlægget samlet set kan dateres til romersk jernalder 
og formodentlig ældre romersk jernalder.

Fra de tre huse er der alt i alt analyseret 17 fl oteringsprøver fra tagbæ-
rende stolper. Resultatet af analyserne kan ses i tabel 4-6 og på fi gurerne 
8-13.

I følgende afsnit skal de enkelte huse gennemgås hver for sig.

Fig. 7. Gårdsanlægget med husene K41-K43.
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X-NR: 846 847 848 849 850 851 852 853 854 X-NR

Kontekst K41 K41 K41 K41 K41 K41 K41 K41 K41 Kontekst

ML: 10 10 73 10 10 5 65 85 5 ML:

Cerealia indet., kerner 1 1 1+3f. 7+20f. 1 Ubestemte korn-
kerner

Avena sp., kerner 2 5 Havre sp., kerner

Hordeum vulgare sp., kerner 1 1 1 9 Byg sp., kerner

cf. Hordeum vulgare sp., kerner 1 Cf. byg, kerner

Linum usitatissimum 1 Hør

Cf. Linum usitatissimum 1 Cf. Hør

Triticum dicoccum/spelta, 
kerner

1 1 1 Emmer/spelt, kerner

Chenopodium sp. 2 6 2 4 4 Gåsefod

Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt

Galium sp. 1 1 Snerre sp.

Persicaria maculosa/lapathi-
folium

1 5 4 1 Bleg/-fersken-pileurt

Plantage lanceolata 1 7 Lancet vejbred

Stellaria sp. 1 Fladstjerne sp.

Frø, indet 1 1 1 3 Frø, ubestemmelige

Tabel 4.  De analyserede prøver fra Hus K41. Vedrørende tabel 4 skal det nævnes, at der også anvendes forkortelserne”Cf. ”, 
der markerer, at planteresten sandsynligvis, men ikke helt sikkert tilhører pågældende art, ”f”, der markerer fragmenter samt 
”sp”, der markerer, at en planterest kunne bestemmes til slægt, men ikke nærmere til art i huset.

K41
Fra dette formodede hovedhus på gårdsanlægget er der analyseret i alt ni 
fl oteringsprøver. Alle prøverne indeholdt forkullede planterester, men i rela-
tivt små mængder i de enkelte prøver (se tabel 4). På trods af de forholdsvis 
få planterester i prøverne var artsspredningen i prøverne dog relativt stor.

Makrofossilerne i huset fordelte sig nogenlunde ligeligt på formodet 
ukrudt og rester af dyrkede arter, hvilket betyder, at mængden af ukrudtsfrø 
i prøverne var forholdsvis høj (se fi g. 8). 
Af dyrkede arter blev der både fundet byg (Hordeum vulgare sp.), hør (Linum 
usitatissimum), emmer eller spelt (Triticum dicoccum/spelta) samt havre (Ave-) samt havre (Ave-) samt havre (
na sp.). Mht. havren skal det nævnes, at det ikke kunne ses på de fundne ker-
ner, om det drejede sig om dyrket havre eller ukrudtsarten fl yvehavre. Dette 
kræver som regel, at avnerne også er til stede. Endvidere var det ikke muligt 
med sikkerhed at fastslå mængdeforholdet imellem de enkelte dyrkede arter 
i huset. Dette skyldes de fåtallige planterester i prøverne. At der optrådte 
forholdsvis mange forskellige formodet dyrkede arter i huset indikerer dog, 
at der også blev udnyttet et bredt udvalg af planter i huset.

Blandt ukrudtet tilhører en del af frøene i prøverne arter, som trives godt 
på marker og andre hyppigt omrodede jorder. Denne gruppe frø, som inklu-
derer arterne snerlepileurt (Fallopia convolvulus) og bleg/ferskenpileurt (Per-
sicaria maculosa/lapathifolia), men sikkert også gåsefod (Chenopodium sp.) 
repræsenterer efter al sandsynlighed rester fra det ukrudt, som er kommet 
ind i huset sammen med de dyrkede afgrøder. 

På fi gur 8 og 9 (Fordelingen af afgrøder) kan det ses, at både afgrøder 
og ukrudt koncentrerer sig i vestenden af huset, hvilket kunne indikere, at 
det var i denne ende af huset, at man primært har håndteret sine afgrøder. 
Dette kan umiddelbart virke overraskende, da det jo normalt er i vestenden 
af jernalderhusene, at stalden har været placeret. Det skal da også nævnes, 
at fordelingsmønstre i huset må tages med en del forbehold pga. de repræ-
sentativt set få planterester i prøverne.   
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K42
Fra K42 er analyseret i alt fi re fl oteringsprøver, som alle indeholdt forkul-
lede planterester i varierende, men generelt lave mængder.

Ligesom det var tilfældet med K41, indeholdt prøverne fra K42 et for-
holdsvist bredt udvalg af rester fra dyrkede afgrøder samt ukrudtsfrø. Ukrudt 
optrådte dog kun i lave mængder i prøverne set i forhold til den relativ store 
mængde ukrudtsfrø, som blev erkendt i prøverne fra K41.

Af dyrkede afgrøder fandtes der hovedsageligt byg i prøverne fra K42, 
hvoraf enkelte kerner kunne nærmere identifi ceres som avnklædt byg 
(Hordeum vulgare var. vulgare). Herudover fandtes der også rester af brød-
hvede (Triticum aestivum), hør (Linum usitatissimum) og mulig havre (cf. 
Avena sp.). Det skal også nævnes, at der erkendtes fl ere frø af sæddodder 
(Camelina sativa). Tolkningen af sæddodderfrø er ofte problematisk, da de 
i nogle tilfælde tilsyneladende har været ukrudt. I nyere tid har sæddodder 
f.eks. ofte forekommet som ukrudt på hørmarker (Brøndegaard 1979). I an-
dre arkæologiske fundsammenhænge kan man dog se, at de olieholdige frø 
fra sæddodder tydeligvis har været udnyttet. I et ældre romertids gårdsanlæg 
fra den fynske lokalitet Ågård Nord fandtes der således store mængder sæd-
dodderfrø i to økonomibygninger, hvilket klart antyder, at frøene på dette 
sted har været udnyttet (Andreasen 2008, Jensen & Andreasen 2011).

 Jfr. problemerne omkring tolkningen af sæddodderfrø kan det ikke siges 
med sikkerhed, om de relativt få frø fra denne art i K42 afspejler ukrudt el-
ler en udnyttet plante. Med forbehold for mulighed for fejltolkning er sæd-
dodderfrøene dog inkluderet blandt afgrøder i lagkagediagrammerne i fi gur 
11.  

Blandt de fåtallige rester af vilde arter i hus K42 kunne kun få nærmere 
identifi ceres. Tilstedeværelsen af arter som gåsefod (Chenopodium sp.) og 
almindelig spergel (Spergula arvensis) tyder på, at en del af frøene i prøverne 
kommer fra det markukrudt, som har været tilknyttet afgrøderne i huset. 
At der fandtes enkelte rester af forkullede hasselnøddeskaller (Corylus avel-
lana) viser dog, at man sikkert også har haft indsamlede planter i form af 
hasselnødder.

Samlet set tyder det på, at der er blevet udnyttet et bredt udvalg af plan-
ter, især dyrkede, men også indsamlede i hus K42 (se fi g. 11). Herudover 
kan der dog ikke ses nogle klare mønstre mht. fordelingen af de forskellige 
udnyttede arter i huset. Tolkningen af plantefordelingen hæmmes dog af, at 
der ikke fi ndes prøver fra stolpehullerne i midten af huset, men kun fra øst 
og vest. At prøverne fra øst- og vestenden af K42 stort set indeholder lige 
mange planterester indikerer dog, at der har været håndteret afgrøder i lige 
høj grad i hele huset. Da stort set alle de forskellige afgrødearter også fi ndes 
repræsenteret både i øst og i vest og ikke koncentrerer sig bestemte steder, 
er der heller ingen tydelige indikationer på, at man skulle have håndteret 
bestemte plantegrupper bestemte steder i huset. 
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X-NR: 860 861 862 863 X-NR

Kontekst K42 K42 K42 K42 Kontekst

ML: 20 30 16 12 ML:

Cerealia indet. kerner 14+75f. 5+9f. 3+4f. 1+2f. Ubestemte kornkerner

Cf. Avena, kerner 2 Cf. havre, kerner

Hordeum vulgare sp. kerner 26 8 1 Byg sp. kerner

Hordeum vulgare var. vulgare kerner 5 Avnklædt byg, kerner

Linum usitatissimum 2 4 Hør

Triticum aestivum, kerner 1 2 Brødhvede, kerner

Cf. Triticum, kerner 1 1 Cf. hvede, kerner

Camelina sativa 4 7 5 Sæddodder

Chenopodium sp. 1 1 Gåsefod

Corylus avellana, nøddeskal 2f. Hassel, nøddeskal

Spergula arvensis 1 Almindelig spergel

Frø, indet 3 1 Frø, ubestemmelige

Tabel 5.  De analyserede prøver fra Hus K42. Vedrørende tabel 5 skal det nævnes, at der også anvendes forkortelserne”Cf. ”, der 
markerer, at planteresten sandsynligvis, men ikke helt sikkert tilhører pågældende art, ”f”, der markerer fragmenter samt ”sp”, der 
markerer, at en planterest kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art i huset.

Fig. 10. Fordelingen af henholdsvis ukrudt og afgrøder i hus K42.
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Fig. 11. Fordelingen af afgrøder i hus K42.

K43
Fra økonomibygning K43 er der analyseret i alt fi re fl oteringsprøver. Resul-
tatet af analyserne, der kan ses i tabel 6, viser, at prøverne fra huset overve-
jende bestod af rester af dyrkede og udnyttede planter, men at de dog også  
indeholdt rester af ukrudt i små mængder. 

Ligesom i de øvrige huse på gårdsanlægget fandtes der i K43 et relativt 
bredt udvalg af udnyttede arter. Af kornsorter var der byg, hvoraf fl ere ker-
ner kunne identifi ceres som avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). 
Herudover fandtes der også hvede i form af brødhvede (Triticum aestivum) 
og emmer eller spelt (Triticum dicoccum/spelta). Endelig blev der erkendt en 
enkelt kerne af rug (Secale cereale) samt fl ere kerner af havre (Avena sp.) samt fl ere kerner af havre (Avena sp.) samt fl ere kerner af havre ( ), der 
dog både kan repræsentere dyrket havre såvel som fl yvehavre. Mht. rugker-
nen skal det nævnes, at denne hører til blandt de allerældste fund af rug på 
Fyn. Desværre skal det også siges, at en enkelt kerne er vanskelig at tolke, da 
man ikke kan udelukke, at en sådan muligvis vil kunne afspejle en udefra-
kommende forurening af prøven med yngre materiale fra lokaliteten.
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Af øvrige udnyttede arter ud over korn skal det nævnes, at der også fandtes 
et enkelt fragment af forkullet hasselnøddeskal (Corylus avellana) som en 
indikation på indsamling af nødder udover enkelte frø af hør (Linum usita-
tissimum) og sæddodder (Camelina sativa). Som det også var tilfældet ved  
K42 , er der nogen usikkerhed forbundet med tolkningen af sæddodderfrø-
ene i prøverne som udnyttede, da der kun var relativt få frø.  De kan derfor 
muligvis repræsentere ukrudt (se diskussionen af K42 ovenfor). Ligesom 
ved K42 er sæddodderfrøene dog inddraget sammen med øvrige dyrkede 
arter i lagkagediagrammet fi g. 13.

Som det også var tilfældet i hus K42, var der kun ganske få ukrudtsfrø i 
prøverne fra hus K43 (se tabel 6 og fi g. 12). Da der samtidig optrådte en 
del afgrøderester i dette hus, tyder dette på, at afgrøderne her generelt har 
været rensede.

Mht. fordelingen af de enkelte afgrøder i huset (fi g. 13) er mønstret me-
get det samme, som det der ses i de øvrige hustomter på gårdsanlægget. 
Tolkningerne må dog ligesom ved tolkningerne fra hus K42 tages med no-
gen forbehold, da der ikke foreligger prøver fra midten af huset men blot fra 
øst- og vestenderne. Det faldt dog i øjnene, at de forskellige afgrøder op-
trådte forholdsvist sammenblandede i de forskellige prøver. Der var således 
ingen klare tegn på, at man skulle have opbevaret eller håndteret bestemte 
afgrøder bestemte steder i huset. Herudover var fordelingen af afgrøderester 
stort set ligelig over hele husets fl ade. Dette indikerer, at man har håndteret 
afgrøder overalt i huset.   

X-NR: 864 865 866 867 X-NR

Kontekst K43 K43 K43 K43 Kontekst

ML: 28 44 63 74 ML:

Cerealia indet,. kerner 21+24f. 8+12f. 5+5f. 3 Ubestemte kornkerner

Avena sp., kerner 2+1f. 2 Havre sp., kerner

Cf. Avena, kerner 3 1f. Cf. havre, kerner

Hordeum vulgare sp., kerner 13 3+2f. 6 1 Byg sp., kerner

Hordeum vulgare var. vulgare, kerner 3 Avnklædt byg, kerner

Hordeum vulgare cf. var. vulgare, 
kerner

2 Byg cf. avnklædt byg, kerner

Linum usitatissimum 1 1 Hør

Secale cereale, kerner 1 Rug, kerner

Triticum sp., kerner 13 Hvede sp., kerner

Triticum cf. dicoccum/spelta, kerner 1 Hvede, cf. Triticum dicoccum/spelta, kerner

Triticum aestivum, kerner 3 1 Brødhvede, kerner

Camelina sativa 6 Sæddodder

Carex sp. 1 Star

Chenopodium sp. 1 Gåsefod

Corylus avellana, nøddeskal 1f. Hassel, nøddeskal

Myosotis sp. 1 Forglemmigej sp.

Persicaria maculosa/lapathifolium 1 2 Bleg-/fersken-pileurt

Solanum nigrum 1 Sort natskygge

Frø, indet 2 1 Frø, ubestemmelige

Forkullede strå 1f. Forkullede strå

Tabel 6.  De analyserede prøver fra Hus K43. I tabellen anvendes forkortelserne”Cf. ”, der markerer, at planteresten sandsynligvis, 
men ikke helt sikkert tilhører pågældende art, ”f”, der markerer fragmenter samt ”sp”, der markerer, at en planterest kunne bestem-
mes til slægt men ikke nærmere til art. 
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Fig. 12. Fordelingen af henholdsvis ukrudt og afgrøder i hus K43.

Fig. 13. Fordelingen af afgrøder i hus K43.
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Hus K89
Fra hus K89 (fi g. 14) er der foretaget i alt tre 14C dateringer på kornkerner 
(emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) samt nøgenbyg (Hordeum vulgare 
var. nudum)). Disse daterer huset til perioden mellem 36 B.C. og 239 A.D. 
(95,4%). Af udgraveren vurderes huset samlet set til at være fra omkring 
overgangen til eller begyndelsen af yngre romersk jernalder.

Der blev analyseret 12 fl oteringsprøver fra fyld i husets tagbærende stol-
per. Prøverne indeholdt forkullede makrofossiler i varierende, og i fl ere til-
fælde meget store mængder. Resultatet af analyserne kan ses i tabel 7 og på 
fi g. 15-16.

Som det fremgår, bestod prøverne fra huset langt overvejende af rester af 
forskellige afgrøder, men indeholdt dog også en smule rester af forskellige 
ukrudtsarter.

Blandt de dyrkede og udnyttede arter fandtes der især mange frø af sæd-
dodder (Camelina sativa) i huset. Modsat i de øvrige huse fra Skovgård er 
mængden af sæddodderfrø i hus K89 imidlertid så høj, at de her klart må 
betragtes som udnyttede. Frø af sæddodder er ligesom hørfrø meget olie-
holdige. Hør (Linum usitatissimum) optrådte også i huset men dog kun med 
to frø, som er vanskelige at tolke som sikre tegn på hørdyrkning. De to frø 
kan således repræsentere ukrudt, der er kommet ind med de øvrige afgrøder 
i huset eller en forurening af prøven med udefrakommende materiale fra 
andre fundsammenhænge på bopladsen.

Ud over oliefrø fra sæddodder og hør fandtes der også korn i store mæng-
der i huset. Blandt kornet var især byg fremtrædende og kunne i en del 
tilfælde nærmere bestemmes som avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulga-
re). Enkelte kerner af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum) optrådte også 
i prøverne, men kan ligesom de få hørfrø nævnt ovenfor udgøre tilfældige 
indslag i prøven og kan ikke tages som sikre dyrkningstegn. 

Ud over byg skal det nævnes, at der af kornsorter i prøverne også fandtes 
rug (Secale cereale), samt især hvede, der optrådte i nogen mængde i prø-
verne. Hveden forekom bl.a. i form af brødhvede (Triticum aestivum) men 
særligt i form af emmer eller spelt (Triticum dicoccum/spelta), hvis kerner dog 
ikke kunne nærmere bestemmes til sort. På baggrund af de identifi cerede 
avnbaser af de to sorter kunne det dog tyde på, at gruppen af emmer eller 
spelt primært bestod af emmer (Triticum dicoccum). 

På trods af de forholdsvis få ukrudtsfrø, der fandtes i prøverne, repræsen-
terer de fundne frø en relativ lang række arter. En del af de tilstedeværende 
arter vokser under blandede økologiske forhold og er derfor vanskelige at 
tolke nærmere. Dette gælder eksempelvis star (Carex sp.). Nogle arter såsom 
bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) og gåsefod (Chenopo-
dium sp.) er dog formodentlig rester af markukrudt, som har hørt til afgrø-
derne i huset. 

Selv om en del af ukrudtsfrøene i huset er vanskelige at tolke nærmere 
økologisk, tyder den generelt set lave mængde ukrudtsfrø i huset på, at af-
grøderne generelt set har været rensede.

Mht. fordeling af de dyrkede arter i huset kan det ses, at disse koncen-
trerer sig i husets vestlige del (fi g. 15-16). Især fandtes der mange frø af 
sæddodder og kerner af byg her. Dette indikerer, at det er i den vestlige del 
af huset, at man har opmagasineret og håndteret i hvert fald byg og sæddod-
der. Mht. de øvrige afgrøder i huset optrådte disse i statistisk set små mæng-
der og er derfor vanskeligere at tolke. Det skal dog nævnes som påfaldende, 
at alle rester af emmer og spelt modsat byg og sæddodder fandtes i østdelen 
af huset. Dette kan skyldes, at man har håndteret disse hvedesorter i øst.
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X-NR: 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 X-NR

Kontekst K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 K89 Kontekst

ML: 125 204 360 29 55 52 4 58 90 19 22 25 ML:

Cerealia indet. kerner 5+19f. 36+296f. 6f. 3+5f. 1+1f. 1f. 1f. 0 2 5+28f. 10+89f. Ubestemte korn-
kerner

Avena sp., kerner 1 Havre sp., kerner

Hordeum vulgare sp., 
kerner

13 173+32f. 3 1 1 4 7 Byg sp., kerner

Hordeum vulgare sp., 
aksled

1 1 Byg sp., aksled

Hordeum vulgare var. 
vulgare, kerner

20 223+44f. 3 1 5 Avnklædt byg, 
kerner

Hordeum vulgare var. 
nudum, kerner

1 1 Nøgen byg, 
kerner

Linum usitatissimum 2 Hør

Secale cereale, 
kerner

1 10 Rug, kerner

Triticum sp., kerner 1 1 7 Hvede sp., kerner

Triticum sp., aksled 8 Hvede sp., aksled

Triticum dicoccum/
spelta, kerner

3 81 Emmer/spelt, 
kerner

Triticum dicoccum/
spelta, avnbaser

1~1 Emmer/spelt, 
avnbaser

Triticum aestivum, 
kerner

7 1 Brødhvede, 
kerner

Triticum cf. aestivum, 
avnbaser

1 Hvede, cf. brød-
hvede, avnbaser

Cf. Triticum aestivum, 
aksled

1 cf. Brødhvede, 
aksled

Triticum dicoccum, 
avnbaser

1~1 16~16 Emmer, avnbaser

Triticum monococ-
cum, avnbaser

2~2 Enkorn, avnbaser

Triticum cf. monococ-
cum, kerner

1 Hvede, cf. en-
korn, kerner

Triticum spelta, 
avnbaser

4~4 Spelt, avnbaser

Camelina sativa 937 
(6787)

352 26 53 12 1 6 1 Sæddodder

Carex sp. 7 3 Star

Chenopodium album 1 Hvidmelet gå-
sefod

Chenopodium sp. 2+1f. 3 1 4 3 Gåsefod

Fabaceae 1 1 Ærteblomstfa-
milien

Galium sp. 1 4 1 1 Snerre sp.

Luzula sp. 1 Frytle sp.

Persicaria maculosa/
lapathifolium

7 8 2 1 1 Bleg/fersken-
pileurt

Poaceae 1 1 1 2 Græs

Cf. Poaceae 1 Cf. græs

Spergula arvensis 1 Almindelig 
spergel

Stellaria holostea 1 Stor fl adstjerne

Cf. Thlaspi arvense 1 Cf. almindelig 
pengeurt

Frø, indet 1 (16) 4 9 1 1 1 1 1 5 8 Frø, ubestem-
melige

Kviste 2 Kviste

Tabel 7.  De analyserde prøver fra hus K89. Vedrørende tabellen skal det nævnes, at der ved den store prøve X972, hvor et totalt 
gennemsyn af hele prøven blev for tidsmæssigt krævende, optræder to tal sammen i tabellen. Et i parentes og et udenfor. Her 
markerer tallet udenfor parentes det reelle antal analyserede planterester i den analyserede delprøve, mens tallet indenfor parentes 
markerer den totale anslåede mængde planterester i hele prøven. I tabellen anvendes også forkortelsen ”Cf. ”, der markerer, at 
planteresten sandsynligvis, men ikke helt sikkert tilhører pågældende art, ”f”, der markerer fragmenter samt ”sp”, der markerer, 
at en planterest kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Endelig skal det nævnes, at antallet af avnbasefragmenter i 
tabellen er angivet som to tal adskilt af tegnet ”~”. Her markerer antallet før ”~” antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tal-
let efter viser antallet af avnbasehalvdele. I et småaks af emmer og spelt sidder der en kerne i hver avnbasehalvdel, mens der ved 
enkorn hører en kerne til to avnbasehalvdele.
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Afslutning
De arkæobotaniske analyser fra Skovgård fortæller om to meget forskel-
lige agerbrugssamfund på samme lokalitet, som har været på stedet dels 
i slutningen af neolitikum og dels i perioden omkring romersk og evt. be-
gyndelsen af germansk jernalder. Forskellene ses bl.a. ved, at agerbruget i 
senneolitikum tilsyneladende har været koncentreret udelukkende omkring 
dyrkningen af forskellige sorter af hvede og byg. I jernalderens agerbrug har 
man til forskel herfra udnyttet en forholdsvis lang række forskellige arter 
også i de enkelte husholdninger. 

Disse overordnede træk ved det senneolitiske og ældre jernalders dyrk-
ningssystem og den langsomme ændring gennem forhistorien imod en 
udnyttelse af fl ere forskellige arter kender man i forvejen fra andre fund 
herhjemme, og der kan tænkes fl ere agerbrugsmæssige fordele ved artsfor-
øgelsen gennem tid.

For det første giver fl ere afgrøder dyrket samtidig en større agerbrugs-
mæssig sikkerhed. Hvis én afgrøde slår fejl et år, vil en anden afgrøde mu-
ligvis give et bedre udbytte, således at høsten sikres. For det andet betyder 
forskellene i afgrøders krav til jordbund, at man dels kan udnytte jorden 
næringsindhold bedre ved at veksle mellem afgrøder fra år til år. Herudover 
giver de forskellige afgrøder også bedre muligheder for opdyrkninger på 
mere forskelligartede jordtyper end tidligere (Jensen & Andreasen 2011). 

Som et godt fynsk eksempel på udnyttelsen af mange forskellige planter i 
romersk/germansk jernalder også i de enkelte husholdninger kan tages et æl-
dre germanertids langhus, hus K2, ved Dragebjerggård Vest (Jensen 2011).  
Her blev der tilsyneladende ligesom ved Skovgård håndteret planter i hele 
husets længde, og ligesom det sikkert var tilfældet i hus K89 ved Skovgård, 
kunne man ved Dragebjerggård Vest observere adskilte koncentrationer af 
forskellige udnyttede arter forskellige steder i huset. 

På trods af, at planteindholdet i prøverne i de analyserede jernalderhuse 
fra hus K41-K43 ved Skovgård var ret lave, er analyserne af disse huse 
stadig meget vigtige. De kan således fortælle om forskelle/ligheder i plan-
teudnyttelsen i henholdsvis hovedhuse og økonomibygninger indenfor et 
bestemt gårdsanlæg.  I gården ved Skovgård er det slående, i hvor høj grad 
plantefordelingen i hovedhus og økonomibygninger ligner hinanden. Til-
syneladende har man håndteret planter indenfor hele husets område ved 
alle husene, og herudover har man tilsyneladende også håndteret en lang 
række af de samme plantearter i både hovedhus og økonomihuse. Der er 
således ingen klare tegn på funktionsmæssige forskelle på plantehåndtering 
i de forskellige bygninger. Som sagt er tolkningerne fra gården på Skovgård 
dog begrænset noget af de forholdsvis få planterester i prøverne fra husene. 
Herudover kræves der endnu en del totalundersøgelser af plantefordelinger 
i gårdsanlæg fra hele landet, før det vil være muligt at se overordnede møn-
stre i plantefordelinger. Dette til trods repræsenterer resultaterne fra husene 
fra Skovgård stadig et godt udgangspunkt for fremtidige tolkninger af plan-
temateriale fra romerske og germanske gårdsanlæg herhjemme. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter
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 (Hansen 1993)

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. 
Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 
2005)

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, Triticum dicoccum L. Emmer, Triticum 
spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)

Identifi cerede planter
Arrhenahterum elatius var. bulbosum L. Knoldet draphavre. 60-100 cm. 

Variant af Arrhenatherum elatius med knoldformede, underjordiske opsvul-
mede stængelled, der let adskilles fra hinanden. Blomstrer juni-juli. Trives 
på marker. Indsl. Sj. (Hansen 1993) 

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), 
gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt 
op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget som-
merannuel, 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-
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)

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)
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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)

Solanum nigrum L. Sort natskygge. 15-50 cm. Blomstrer juni-oktober. 
Bær mat sort eller grønt, saftigt. Agerjord, haver, ruderater (Hansen 1993)

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. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grus-
grave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; 
Hansen 1993; Jessen & Lind 1922)

Stellaria holostea  (L.) Stor fl adstjerne. 10-20 cm. Blomstrer maj-juni. 
Muldbund i lyse skove og krat. Skovlysninger og  –veje. (Hansen 1993)

Svært adskillelige planter

Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen 
med Flyvehavre. (Hansen 1993)

og
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 vårsædmarken, kan reducere udbyttet med op til 
50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et 
al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982)

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 vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, 
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

 og
Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt (se ”identifi cerede planter” oven-

for)
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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)

og
Persicaria lapathifolia 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)

Usikker bestemmelse
Bromus cf. 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)

Cf. Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-
juni. Agerjord, ruderater (Hansen 1993)

Planter identifi ceret til slægt eller familie
Avena sp. Havre sp. (se Avena sativa og Avena fatua ovenfor) 
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien.
Galium  sp. Snerre sp.
Luzula sp. Frytle
Myosotis sp. Forglemmigej
Poaceae sp. Græsser sp.
Rumex sp. Syrefamilien sp
Stellaria sp. Fladstjerne sp.
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