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Peter Mose Jensen, cand.mag.

SIM 50/2010, Vestergård 
(FHM 4692/1498)
Arkæobotanisk analyse af tagstolpehuller i 
langhus fra germansk jernalder

1 Lokaliteten Vestergård er udgravet ved arkæolog Poul Mikkelsen, Silkeborg Museum. Lokaliteten 
er beliggende i Linå by, Linå sogn, Gjern herred og gl. Skanderborg amt, har Stednr. 160105-271 
og UTM-koordinaterne: 542750/6222684 zone 32.

Indledning
I maj-juli 2012 foretog Silkeborg Museum udgravninger af et godt 2 ha 
stort område på lokaliteten Vestergård syd for Linå1.  I forbindelse med ud-
gravningsarbejdet blev der afdækket en stor mængde bosættelsesspor bl.a. 
fra slutningen af bronzealderen, men især fra yngre jernalder. Til yngre jern-
alderbosættelsen hørte bl.a.  resterne af 10 velbevarede samt delvist beva-
rede huse, udover spor af hegn og en enkelt staklade. 
Blandt de mange yngre jernalderhuse på stedet skilte især ét hus, hus K5, 
sig markant ud fra de andre pga. sin imponerende længde. Huset (se fi g. 1) 
målte således 65 m i længden og godt 7 meter i bredden. 

Floteringsprøverne
I forbindelse med gravearbejdet på Vestergård blev der udtaget en lang ræk-
ke jordprøver fra diverse anlæg med henblik på en undersøgelse for for-
kullet arkæobotanisk indhold. Prøverne blev efter udtagningen fl oteret af 
Silkeborg Museum på egen fl oteringsmaskine. Under fl oteringsprocessen 
tilsætter man vand til jordprøven. Dette bevirker, at alt materiale, der er let-
tere end vand, herunder også forkullede planterester, fl yder til tops i vandet, 
mens sten og grus og andet tungt materiale synker til bunds. Det fl ydende 
materiale hældes, når det er frigjort fra jorden i prøven og er fl ydt til tops i 
fl oteringsanlægget, over i et fi nmasket stofnet, hvor det tørres. Materialet, 
som betegnes fl oteringsprøven, er herefter klar til analyse for indholdet af 
forkullede planterester.
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Marianne Høyem 
Andreasen, mag.art.

Det kursoriske gennemsyn
Undersøgelsen af fl oteringsprøverne fra Vestergård foregik på afdelingen for 
konservering og naturvidenskab på Moesgaard Museum. 

I første omgang bestod prøveanalysen af et såkaldt kursorisk gennemsyn. 
Det kursoriske gennemsyn består af en forholdsvis hurtig vurdering af prø-
vernes arkæobotaniske potentiale under mikroskop med en forstørrelse på 
op til 40 gange. 

Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Vestergård, som 
blev foretaget af cand. mag. Mads Bakken Thastrup, kan ses i tabel 1.

Det kursoriske gennemsyn viste, at fl ere af prøverne indeholdt rester 
af forkullede kornkerner og/eller ukrudtsfrø i forholdsvis store mængder. 
Blandt dyrkede arter, som kunne umiddelbart erkendes, kan nævnes byg 
(Hordeum vulgare sp.), der i fl ere tilfælde kunne nærmere identifi ceres som 
avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Rug (Secale cereale) optrådte 
ligeledes hyppigt i prøverne, og endelig blev der erkendt spor af sæddodder 
(Camelina sativa) og formodet hvede (Cf. Triticum sp.) muligvis i form af em-
mer eller spelt (Triticum dicoccum/spelta) i enkelte tilfælde.

På grund af de forholdsvis mange fundrige prøver i Vestergårdmaterialet 
blev det besluttet at lave en egentlig arkæobotanisk analyse fra lokaliteten. 
Da et nærstudie af prøvekonteksterne endvidere viste, at de mest fundrige 
prøver var udtaget i tagstolpefyld fra det meget lange hus K5, blev det be-
sluttet at koncentrere den arkæobotaniske analyse omkring en totalunder-
søgelse af prøverne fra dette hus. Materialet fra hus K5 udgøres af prøve-
numrene X161-X183.

14C dateringerne fra hus K5
Inden diskussionen af hus K5 skal det nævnes, at der blev udført i alt tre 
14C dateringer på forkullede bygkerner fra fl oteringsprøverne X164, X166 
og X172. Samlet set lå alle tre prøver indenfor perioden fra 474-640 e.Kr. 
(94%), hvorfor langhuset efter al sandsynlighed skal dateres til denne del af 
germansk jernalder.
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X-NR. EGNET? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

17 Nej 0 0 X

18 Nej 0 1* X *mulig blomsterbund

19 Nej 0 0 X

20 Nej 0 0 X

21 Nej 0 0 XX

22 Nej 0 0 X

23 Nej 0 0 X

60 Nej 0 0 X

61 Nej 1 0 X Byg

88 Nej <10 <10 XXXX Byg, bleg/fersken-pileurt

89 Nej 0 0 X

90 Nej 0 0 X

91 Nej 0 0 XX

92 Nej 0 0 X

93 Nej 0 0 XX

124 Nej 1 0 X Ubestemt korn

125 Nej 0 0 X

126 Nej 0 0 X

133 Nej 15 0 XXXX Ubestemt korn

134 Nej 0 0 X

135 Nej 0 0 X

161 Nej 1 0 XX Byg, ubestemt korn

162 Nej 0 0 X

163 Evt. <50 0 XXXX Byg, cf. emmer/spelt

164 Evt. <50 0 XXXX Byg, avnklædt byg, rug

165 Evt. 50 <50 XXX Forslagget materiale, byg, avnklædt byg, rug, sæddodder

166 Ja 250 <100 XXX Byg, avnklædt byg, rug, sæddodder

167 Nej 20 0 XXX Byg

168 Nej 20 0 XXX Byg, avnklædt byg

169 Nej 10 0 XX Byg, rug

170 Nej 25 5 XXX Avnklædt byg, ubestemt korn

171 Nej 3 0 X Byg, ubestemt korn

172 Ja <100 0 XXX Byg, avnklædt byg, rug, aksled fra byg eller rug

173 Nej 25 0 XXX Byg, avnklædt byg, ubestemt korn

174 Nej 10 0 XXX Rug, cf. byg, ubestemt korn

175 Nej 25 0 XXX Byg, avnklædt byg, ubestemt korn

176 Evt. <50 0 XX Byg, ubestemt korn

177 Evt. <50 0 XX Byg, rug, cf. hvede

178 Nej 1 f. 0 XX

179 Nej 0 0 XX

180 Nej 0 0 XX

181 Nej 0 0 X

182 Nej 10 0 X Byg, avnklædt byg

183 Nej <10 0 X Ubestemt korn, byg

Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Vestergård. Note: Vedrørende tolkningen af tabellen skal det nævnes, 
at mængden af trækul i tabellen er vurderet subjektivt som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største 
indhold af trækul. Herudover anvendes forkortelsen ”cf.” i tabellen, der betyder, at en planterest sandsynligvis, men ikke 
fuldstændig sikkert tilhører pågældende planteart.
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Gennemgang af de analyserede prøver
Resultatet af analyserne af de i alt 23 prøver fra hus K5 kan ses i tabel 2-4 
nedenfor.
Som det fremgår af tabellerne, indeholdt de analyserede prøver fra hus K5 
bortset fra en enkelt prøve (prøve X162) forkullede planterester i form af 
en lang række dyrkede og vilde arter. Det kunne også umiddelbart ses, at 
der var forskelle på plantesammensætningerne de enkelte prøver imellem. 
Dels fordi der stort set er udtaget jordprøver fra alle tagstolpehuller i huset 
og dels pga. forskellene i plantesammensætningerne i de forskellige prøver, 
var resultatet, at der var rigtig gode muligheder for diskussioner af mulige 
aktivitetsområder i huset. 
En oversigt over fordelingen af de analyserede prøver i henholdsvis den vest-
lige og den østlige ende af hus 5 kan ses på fi gur 2 og 3, og fordelingen i hu-
set af rester af de forskellige afgrøder samt ukrudt kan ses på fi gurerne 6-9.

A-NR 800 799 801 762 759 929 2104 706 2120 A-NR

X-NR: 161 162 163 164 165 166 167 168 169 X-NR

Floteret (ml.) 42 24 65 88 45 199 39 20 44 Floteret (ml.)

Cf. Avena sp. (kerner) 1 Cf. havre (kerner)

Camelina sativa 244(0,2 
ml)

572(3 
ml)

463(4398(4,9ml)) 2 Sæddodder

Cf. Camelina sativa 2 Cf. sæddodder 

Cerealia indet. (kerner) 1f. 22+125f. 7+59f. 16+69f. 20+249f.(40+839f.) 11+10f. 4+25f. 9+17f. Kornkerner, ubestem-
melige

Hordeum vulgare var. 
nudum (kerner)

2 2(4) Nøgenbyg (kerner)

Hordeum vulgare var. 
vulgare (kerner)

45+1f. 18 52+1f. 198+23f.(396+46f.) 37+4f. 19 6 Avnklædt byg 
(kerner)

Hordeum vulgare sp. 
(kerner)

5 51+1f. 12 26+3f. 40+4f.(80+8f.) 12+3f. 5 20 Byg sp. (kerner)

Linum usitatissimum 1 Dyrket hør

Secale cereale (kerner) 5 95+15f. 8+3f. 259+29f.(504+58f.) 2 1 1 Rug (kerner)

Cf. Secale cereale 
(kerner)

2f. 3f.(29f.) 1 Cf. rug (kerner)

Cf. Triticum sp. (kerner) 1 1 Cf. hvede (kerner)

Corylus avellana, nød-
deskaller

1f. Hassel, nøddeskaller

Carex sp. 1 Star 

Chenopodium album 3 1+1f. 2(20) 2f. Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp. 4+1f. 6+4f. 11+4f. 3 1+2f. 5 Gåsefod

Galeopsis sp. 1 Hanekro

Cf. Galeopsis 1 Cf. hanekro

Persicaria maculosa/
lapathifolium

1 1 2(20) 1 Bleg-/Fersken-pileurt

Poaceae 2 (5) 1 2 Græsfamilien

Polygonum/Fallopia 2 Pileurt

Trifolium sp. 1 Kløver

Ukrudt Indet. 5 1 3(29) 1f. 1f. Ubestemmeligt ukrudt

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

Tabel 2. Analyseprøver fra østenden af hus K5. Ligesom det også var tilfældet mht. tabel 1, skal der knyttes en række kommenta-
rer til læsningen af analysetabellen. Trækul er således vurderet subjektivt med et-fem X’er i tabel 2 på samme måde, som det var 
tilfældet i tabel 1. Herudover anvendes fl ere forkortelser og tegn i tabel 2. Bl.a. markerer forkortelsen ”Cf.”, at pågældende plante 
sandsynligvis, men ikke fuldstændig sikkert tilhører den nævnte art, mens ”sp.” betyder, at en planterest kunne bestemmes til slægt, 
men ikke nærmere til art. Mængden af avnbaser/aksled er i tabellen vist ved to tal adskilt af tegnet ”~”. Her markerer det første tal 
antallet af fundne avn-/aksrester, mens tallet efter viser antallet af individuelle avnbasehalvdele og aksled i prøverne. Endelig viser 
forkortelsen ”f” antallet af fragmenter tilhørende pågældende planterest. Vedrørende læsningen af tabel 2 skal det også nævnes, at 
planterestmængderne i visse tilfælde er vist ved to tal, et udenfor parentes og et indenfor. Dette forekommer, hvor prøverne er så fund-
rige, at det blev valgt ikke at gennemse hele prøven, men i stedet en repræsentativ delprøve. Det reelle antal analyserede planterester 
er ved disse prøver placeret udenfor parentes, mens den beregnede totale mængde planterester i prøven er vist indenfor parentesen.
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A-NR 2121 2122 2123 2161 2140 2250 2273 A-NR

X-NR: 170 171 172 173 174 175 176 X-NR

Floteret (ml.) 200 75 480 184 169 236 178 Floteret (ml.)

Avena sp. (kerner) 1 Havre (kerner)

Cf. Avena sp. (kerner) 1 1 Cf. havre (kerner)

Camelina sativa 1 Sæddodder

Cerealia indet. (kerner) 42+43f. 8+6f. 85+80f. 62+49f. 15+6f. 24+36f. 18+48f. Kornkerner, ubestemmelige

Hordeum vulgare var. vulgare (kerner) 24 83 12 5 16 10 Avnklædt byg (kerner)

Hordeum vulgare cf. var. vulgare 
(kerner)

6 6 Byg cf. avnklædt byg 
(kerner)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 60 4 47+1f. 25 16 25 53 Byg (kerner)

Hordeum sp. (aksled) 1~1 17~18 Byg (aksled)

Hordeum/Secale (aksled) 40~47 2~2 Byg/rug (aksled)

Linum usitatissimum 2 Dyrket hør

Secale cereale (kerner) 5 129 20+3f. 21 24 68+14f. Rug (kerner)

Secale cereale (aksled) 28~45 Rug (aksled)

Cf. Secale cereale (kerner) 9 2 1 6+3f. 1+5f. Cf. rug (kerner)

Triticum/Secale sp. 2 Hvede/rug

Bromus cf. secalinus 7+6f. 3f. 1f. Hejre cf. rughejre

Bromus sp. 6+2f. Hejre 

Cf. Bromus 1 4 1f. Cf. hejre

Carex sp. 1 2 2 1 Star

Chenopodium album 1 5 11+3f. 3 2 1f. 3 Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp. 6 15+1f. 94+35f. 30+4f. 10+3f. 4 29+3f. Gåsefod 

Cyperaceae 3 Halvgræsfamilien

Cf. Danthonia decumbens 1 Cf. tandbælg

Daucus carrota 1 Vild gulerod

Euphrasia/Odontites sp. 1 Øjentrøst/rødtop

Fabaceae 1 4 Ærteblomstfamilien

Cf. Fabaceae 1 Cf. ærteblomstfamilien

Fallopia convolvulus 2 Snerlepileurt cf.

Lapsana communis 3 Almindelig haremad

Cf. Lapsana communis 2 Cf. almindelig haremad

Cf. Lolium sp. 7 1 1 Cf. Rajgræs

Mentha sp. 1 Mynte

Cf. Mentha sp. 1 Cf. Mynte

Persicaria maculosa/lapathifolium 1+4f. 1 7 1 3 Bleg-/Fersken-pileurt

Poaceae 4 41(60) 18(27) 14 1 4 Græsfamilien

cf. Poaceae 1(20) Cf. græsfamilien

Polygonum aviculare 1 Vejpileurt 

Polygonum/Carex sp. 1 Pileurt/star

Ranunculus sp. 1 Ranunkel

Rumex acetosella 1 1 Rødknæ

Rumex sp. 1 1 Skræppe

Ukrudt Indet. 6 1 10 1 5 Ubestemmeligt ukrudt

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

Tabel 3. Analyser fra midten af hus K5. Ligesom det også var tilfældet mht. tabel 1, skal der knyttes en række kommentarer til læs-
ningen af analysetabellen. Trækul er således vurderet subjektivt med et-fem X’er i tabel 3 på samme måde, som det var tilfældet i 
tabel 1. Herudover anvendes fl ere forkortelser og tegn i tabel 3. Bl.a. markerer forkortelsen ”Cf.”, at pågældende plante sandsynlig-
vis, men ikke fuldstændig sikkert tilhører den nævnte art, mens ”sp.” betyder, at en planterest kunne bestemmes til slægt, men ikke 
nærmere til art. Mængden af avnbaser/aksled er i tabellen vist ved to tal adskilt af tegnet ”~”. Her markerer det første tal antallet 
af fundne avn-/aksrester, mens tallet efter viser antallet af individuelle avnbasehalvdele og aksled i prøverne. Endelig viser forkor-
telsen ”f” antallet af fragmenter tilhørende pågældende planterest. Vedrørende læsningen af tabel 3 skal det også nævnes, at plante-
restmængderne i visse tilfælde er vist ved to tal, et udenfor parentes og et indenfor. Dette forekommer, hvor prøverne er så fundrige, 
at det blev valgt ikke at gennemse hele prøven, men i stedet en repræsentativ delprøve. Det reelle antal analyserede planterester er 
ved disse prøver placeret udenfor parentes, mens den beregnede totale mængde planterester i prøven er vist indenfor parentesen.



7

A-NR 2272 2276 2275 2754 2755 2291 2293 A-NR

X-NR: 177 178 179 180 181 182 183 X-NR

Floteret (ml.) 112 56 216 76 136 51 29 Floteret (ml.)

Avena sp. (kerner) 1 Havre (kerner)

Camelina sativa 1 1 Sæddodder

Cerealia indet. (kerner) 30+39f. 1+3f. 14+10f. 4 5+3f. 2+12f. 1+2f. Kornkerner, ubestem-
melige

Hordeum vulgare var. vulgare 
(kerner)

8 3 4 12+2f. 7 Avnklædt byg (kerner)

Hordeum vulgare cf. var. vulgare 
(kerner)

3+1f. Byg cf. avnklædt byg 
(kerner)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 16 1 2 1 2+2f. 5 Byg (kerner)

Secale cereale (kerner) 106+22f. 1f. 21 6+1f. 2 Rug (kerner)

Secale cereale (aksled) Rug (aksled)

Cf. Secale cereale (kerner) 4+5f. 1 5+2f. 1f. 1+2f. Cf. rug (kerner)

Triticum dicoccum (avnbase) 1~1 Emmer (aksled)

Triticum dicoccum/spelta (ker-
ner)

1 3 Hvede cf. emmer/spelt 
(kerner)

Corylus avellana, nøddeskaller 1f. Hassel, nøddeskaller

Bromus cf. secalinus 2f. Hejre cf. rughejre

Bromus sp. 1f. Hejre

Cf. Bromus sp. 1f. Cf. hejre

Caryaphyllaceae 1f. Nellikefamilien

Chenopodium album 3 Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp. 14+2f. 2 1 Gåsefod

Cf. Fabaceae 1f. Cf. ærteblomstfamilien

Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt cf.

Lapsana communis 1 Almindelig haremad

Cf. Lolium sp. 12 Cf. Rajgræs

Persicaria maculosa/lapathifo-
lium

1+1f. 2 Bleg-/Fersken-pileurt

Plantago lanceolata 1 3 Lancetvejbred

Poaceae 130 4 2 1 Græsfamilien

cf. Poaceae 1 Cf. græsfamilien

Cf. Polygonum/Persicaria/Carex 1 Cf. pileurt/star

Raphanus raphanistrum 1 Kiddike

Rumex sp. 1 Skræppe

Ukrudt Indet. Ubestemmeligt ukrudt

Brændt knogle 2f. Brændt knogle

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

Tabel 4. Analyser fra vestenden af hus K5. Ligesom det også var tilfældet mht. tabel 1, skal der knyttes en række kommentarer til 
læsningen af analysetabellen. Trækul er således vurderet subjektivt med et-fem X’er i tabel 4 på samme måde, som det var tilfældet 
i tabel 1. Herudover anvendes fl ere forkortelser og tegn i tabel 4. Bl.a. markerer forkortelsen ”Cf.”, at pågældende plante sandsyn-
ligvis, men ikke fuldstændig sikkert tilhører den nævnte art, mens ”sp.” betyder, at en planterest kunne bestemmes til slægt, men 
ikke nærmere til art. Mængden af avnbaser/aksled er i tabellen vist ved to tal adskilt af tegnet ”~”. Her markerer det første tal 
antallet af fundne avn-/aksrester, mens tallet efter viser antallet af individuelle avnbasehalvdele og aksled i prøverne. Endelig viser 
forkortelsen ”f” antallet af fragmenter tilhørende pågældende planterest. 
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Planteudnyttelsen i hus 5

Den generelle tolkning af det forkullede plantemateriale i hus K5
Forud for diskussionen af plantematerialet i hus K5 skal der her kort gi-
ves en oversigt over de tolkningsmæssige problematikker, som er tilknyttet 
forkullet plantemateriale i stolpefyld. I forbindelse med tolkninger af for-
kullet materiale fra stolpehuller i huse regner man således normalt med to 
overordnede deponeringssituationer. Dels kan plantemateriale komme fra 
husets opførelsestidspunkt eller fra perioden inden. Dette er tilfældet, hvis 
materialet fi ndes i stolpenedgravningsfylden. Alternativt kan det komme fra 
husets brugsperiode eller umiddelbart herefter. I det tilfælde vil materialet 
havne i fylden i selve stolpesporet (se fi g. 4). Plantematerialet formodes i 
sidstnævnte tilfælde at være havnet i stolpehullet, efter at stolpen bortråd-
nede eller blev trukket op (Jacomet & Kreutz 1999: 81-82). Hvis det drejer 
sig om en brandtomt, er der gode chancer for, at en stor del af plantemate-
rialet i stolpefylden vil bestå af materiale, der blev forkullet under branden. 
Dette vil så efterfølgende havne i hullet, som står tilbage efter den mere eller 
mindre bortbrændte stolpe. Forkullet materiale fra netop brandtomter er 
af stor arkæobotanisk betydning, fordi de i stor udstrækning vil afspejle det 
plantemateriale, der befandt sig i umiddelbar nærhed af stolperne, da huset 
brændte. Makrofossilerne vil således give et øjebliksbillede af situationen i 
huset på tidspunktet for branden.

I hus K5 blev jordprøverne så vidt muligt udtaget fra stolpesporene i hu-
set. I enkelte tilfælde kunne dette dog ikke lade sig gøre, idet stolpesporet 
ikke kunne erkendes i fylden. I disse tilfælde blev prøverne taget mere bredt 
fra stolpefylden, og formodes derfor at afspejle en blanding af materiale fra 
både stolpesporsfyld og nedgravningsfyld. På fi g. 5 ses alle stolpefyldsprø-
verne markeret. 

Fig. 4. Skema over hvordan stopehuller opstår og opfyldes: a: oprindeligt tilstedeværende jord/
sten etc. b: materiale fra perioden før oprettelsen af den pågældende bygning. c: udgravnings- og 
opfyldningsmateriale fra stolpehullet. d: stolpen. e: materiale fra bygningens anvendelsesperiode. f: 
opfyldning af stolpesporet under eller efter, at stolpen er fjernet eller rådnet bort. g: erosion af den 
gamle overfl ade. h: nuværende pløjelag. Ved billede 5 og 6 skal der skelnes mellem stolpehul (saml. 
2) og stolpespor (saml. 4)(Efter Jacomet & Kreuz 1999, s.82, abb.4.10, som har det fra Kreuz 
1993, s.150, abb.5).
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I forbindelse med udgravningen af hus K5 blev det noteret, at tagstolpe-
fylden i huset generelt indeholdt forholdsvis store mængder forkullet mate-
riale og rødbrændt ler. Fylden i stolpehullerne tydede derfor generelt set på, 
at der havde været brand i huset. De arkæobotaniske undersøgelser under-
støtter denne teori især pga. de usædvanligt store mængder forkullede rester 
af korn og frø i stort set alle stolper (fi g. 9). Også forekomsten af trækul i 
prøverne var generelt set høj. I visse prøver, især i prøverne fra henholdsvis 
øst- og vestenden af huset, var trækulsmængderne dog forholdsvist lave (se 
tabel 2-4).

Mht. forekomsterne af forkullede makrofossiler i huset falder det i øjnene, 
at de forskellige prøver, som tidligere nævnt, adskiller sig en del fra hinan-
den mht. planteartssammensætninger. De forskelligartede prøver indikerer, 
at de enkelte prøver i hvert fald i brede træk afspejler adskilte funktioner, 
som har foregået forskellige steder i huset. Dette kunne igen tyde på, at der 
har været brand i huset. Som nævnt ovenfor, vil man i brandtomter tit se 
klart adskilte arbejdsfunktioner fra brandtidspunktet afspejlet i prøverne. 
Omvendt er det forventeligt, at prøver vil være mere sammenblandede og 
ens, hvis plantematerialet er deponeret over længere tid, og som følge heraf 
kan afspejle en sammenblanding af forskellige funktioner. 

Pga. de ovenstående tegn på at K5 var en brandtomt, og fordi prøverne 
generelt er udtaget fra stolpespor, vil følgende diskussioner tage udgangs-
punkt i den overordnede antagelse, at prøverne fra hus K5 mere eller mindre 
afspejler funktioner, som fandt sted i huset, da det brændte. Ved de prøver, 
der er udtaget fra både stolpefyld og nedgravningsfyld, må konklusioner om 
funktioner på stedet naturligvis tages med lidt større forbehold. Overord-
net set skal det dog indskydes, at husbrande modsat dagligdagssituationer 
ofte vil efterlade sig store mængder forkullet materiale. Af denne grund vil 
plantemateriale også i disse prøver sandsynligvis i store træk afspejle brand-
fasen. 

Makrofossilerne generelt
Som det fremgår af tabel 2-4, fandtes der en hel række forskellige udnyttede 
og vilde arter repræsenteret i hus K5. 

Blandt de udnyttede arter var det de tre afgrøder avnklædt byg (Hordeum 
vulgare var. vulgare), rug (Secale cereale) og sæddodder (Camelina sativa), 
der dominerede, mens alle øvrige udnyttede arter kun optrådte i meget små 
mængder. Blandt de mere sporadisk forekommende nytteplanter i prøverne 
skal nævnes fragmenter af hasselnøddeskaller (Corylus avellana), som efter 
al sandsynlighed afspejler rester af indsamlede hasselnødder. Ud over hassel 
kan desuden nævnes dyrket hør (Linum usitatissimum), havre (Avena sp), havre (Avena sp), havre ( .), 
hvor det dog ikke kunne fastslås, om det drejede sig om dyrket havre eller 
ukrudtsarten fl yvehavre samt hvede. Samtlige nærmere identifi cerbare hve-
dekerner viste sig at være enten emmer eller spelt (Triticum dicoccum/spelta), 
og en enkelt avnbase af emmer (Triticum dicoccum) viste, at i hvert fald denne 
hvedesort med sikkerhed var til stede i materialet. Forekomsten af emmer 
er interessant. Dette skyldes, at arten, der ellers er relativt hyppigt forekom-
mende i romersk jernalder og bagud i tid, er yderst sjældent forekommende 
i germansk jernalder (Robinson et al 2009). Det skal dog her pointeres, at 
en enkelt avnbase er meget vanskelig at tolke som tegn på emmerdyrkning. 
Det gælder i det hele taget for alle de sporadisk forekommende arter (has-
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sel, emmer/spelt, hør og evt. havre), at de optræder i så små mængder i hu-
set, at de sagtens kan repræsentere forurening med opblandet materiale fra 
området udenfor K5. Herudover kan de dyrkede afgrøder også være rester 
af ukrudt, som har stået tilfældigt blandt rugen, byggen eller sæddodderen. 
Den følgende diskussion af afgrøderne på stedet skal derfor koncentrere sig 
om disse tre hyppigst forekommende arter.

Fordelingen af byg, rug og sæddodder i hus K5 kan ses på fi gur 6, mens 
fordelingen af de to kornsorter rug og byg og kornkerner overfor aksdele ses 
på fi gur 7 og 8. 

Ud over rester af dyrkede arter fandtes der også en lang række forskellige 
ukrudtsarter i huset (se tabel 2-4). På fi gur 9 ses mængden af ukrudt mar-
keret i forhold til kornkerner og aksdele, og på fi gur 8 ses ukrudtsmængden 
i forhold til afgrøderne generelt.

Den nærmere diskussion af ukrudtet i huset skal dog ikke føres her, men 
vil i stedet blive inkorporeret i gennemgangen af de enkelte områder i huset 
nedenfor.

Østgavlen
Som det fremgår af fi gur 6-9, ses der en del forskelle i fundmængderne i de 
forskellige områder i huset. 

Set fra øst skiller stolpefylden i det yderste østlige stolpesæt sig ud i for-
hold til fylden i de øvrige stolpesæt i huset ved stort set ikke at indeholde 
forkullede makrofossiler. Pga. fraværet af gavlstolpespor i øst er østgavlen 
arkæologisk tolket som et område, der muligvis havde en portåbning. Den 
lave mængde af makrofossiler i netop de to østligste stolper kunne under-
støtte teorien om, at østgavlen i huset evt. havde en særlig funktion. Det 
tyder således ikke umiddelbart på, at man har arbejdet med eller opbevaret 
afgrøder i denne del af huset. Et enkelt forbehold skal dog tages i forhold 
til denne tolkning. Som det fremgår af fi gur 3, er prøverne fra det yderste 
østlige tagstolpepar udtaget generelt fra hele fylden i stolpehullet og ikke 
specifi kt fra stolpeporet lige som de fl este andre prøver fra huset. Det må 
således betragtes som en mulighed, at den lave mængde rester af korn og frø 
og i øvrigt også trækul i disse to prøver i hvert fald til dels kan skyldes den 
mere sammenblandede prøvekontekst.  

Midterområdet

Det østlige midterområde og håndtering af sæddodder
Bevæger man sig længere mod vest, stiger mængden af især afgrøderester 
hurtigt i prøverne omkring 3. og 4. stolpesæt set fra øst (X164-166). Mæng-
den af ukrudtsfrø er set i forhold til afgrøderesterne lav, hvilket indikerer, at 
afgrøderne i området har været rensede. Blandt de tilstedeværende ukrudts-
arter i dette område er især frø fra arter som gåsefod (Chenopodium sp.), 
hvoraf fl ere kunne nærmere bestemmes som hvidmelet gåsefod (Cheno-
podium album), samt bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) 
hyppigt repræsenteret. Hvidmelet gåsefod og bleg/fersken-pileurt er typiske 
markukrudtsarter og har sandsynligvis hørt sammen med afgrøderesterne i 
prøverne. Koncentrationen af afgrøder i området omkring X164-X166 ses 
særligt tydeligt på prøve X166 fra den sydligste stolpe i 4. sæt fra øst, der 
samlet set er den mest fundrige prøve i huset. Der optrådte dels store mæng-
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der af byg og rug i prøven (se fi g. 6-7), men prøven var dog især præget af 
store forekomster af frø fra sæddodder. Denne art er i det hele taget meget 
hyppigt forekommende i prøverne i både 3. og 4. stolpesæt og viser, at man 
ud over at have opbevaret og arbejdet med byg og rug også har håndteret 
sæddodder netop her. Interessant nok er det netop også ud for 3. stolpesæt 
fra øst, at det eneste klare indgangsområde kunne erkendes arkæologisk. Så 
der har tilsyneladende foregået omfattende arbejde med håndtering og op-
bevaring af en række forskellige afgrøder netop i indgangsområdet.

Vender vi tilbage til sæddodderen, betragtes denne art i dag mest som 
ukrudt, der bl.a. ofte har vokset på hørmarker. Artens olierige frø har dog 
også undertiden i historisk tid været anvendt som føde for mennesker og dyr 
(Brøndegaard 1979:272-273; Körber-Grohne 1995: 389-396). I forhisto-
rien er frø fra sæddodder især hyppigt forekommende på mange lokaliteter 
fra ældre jernalder (Jensen & Andreasen 2011, Robinson et al 2009). Der 
fi ndes dog også enkelte pladser fra yngre romersk jernalder/ældre germansk 
jernalder, hvor denne art er forholdsvis fremtrædende (Grabowski 2009a, 
2009b). At se et hus, der indeholder store mængder sæddodderfrø fra mid-
ten af germansk jernalder som ved Vestergård, er imidlertid ganske usæd-
vanligt. 

Håndtering af byg og rug i hus K5
Fra 4. stolpesæt fra øst og videre mod vest i hus K5 ebber mængden af sæd-
dodderfrø i prøverne hurtigt ud. Mængden af rug og byg i prøverne fortsæt-
ter til gengæld med at optræde godt nok med svingende, men generelt med 
relativt høje mængder til og med 4. tagbærende stolpesæt set fra vest. Dette 
indikerer, at byg og rug har været opbevaret i en stor del af midterområdet i 
hus K5. Om dette indikerer, at hele denne del af huset også har været bebo-
elsesdel er imidlertid vanskeligt at sige med sikkerhed. Hvis kornet f.eks. har 
været opbevaret på et loft, kan der sagtens have foregået en række forskel-
lige aktiviteter i området under kornloftet. I den forbindelse skal der gøres 
opmærksom på, at aksled af byg og rug klart koncentrerer sig i prøve X172 
(den sydligste stolpe i 7. tagstolpesæt set fra øst)(se fi g. 8). Denne prøve 
indeholder derudover også store mængder ukrudtsfrø. Ukrudtet i prøverne 
i området er kendetegnet ved frø fra typisk markukrudt som især gåsefod. 
Der fandtes dog også mange græsfrø i prøverne, som sagtens kan repræsen-
tere markukrudt, men som ligeledes kan stamme fra engarealer og andre 
biotoper.

Der kan tænkes to oplagte forklaringer på den store forekomst af aksdele 
og ukrudtsfrø i netop denne prøve.

For det første ser man tit, at der optræder store mængder ukrudtsfrø og 
aksdele i prøver udtaget i nærheden af ildsteder. Ofte har man således fore-
taget den sidste kornrensning inden madlavningen ved bålet/oven i huset, 
hvorefter man typisk har smidt affaldet fra rensningen på ilden (Hillman 
1981). Der var dog ingen ildsteder i midterområdet af huset, som umiddel-
bart understøtter denne forklaringsmodel.

Til gengæld tyder fl ere ting på, at der i stedet kan have foregået rensning 
af byg og rug i nærheden af prøve X172. 

Rensning af afgrøder kan have foregået fl ere forskellige steder i forhisto-
riske huse. F.eks er det oplagt at vindsigte korn i nærheden af indgangsom-
råder. Her kan træk nemlig sørge for at skille aksdele, strå, ukrudtsfrø og 
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andre urenheder fra kornet, når man kaster det op i luften. Her er det inte-
ressant, at der ifølge udgraver muligvis har været en indgang umiddelbart 
ud for området, hvor aksdelene optræder. Dette kunne understøtte teorien 
om, at dette område i huset blev brugt til kornrensning. 

Mens sæddodderfrø, som tidligere nævnt, koncentrerede sig i bestemte 
prøver, er det påfaldende, at byg og rug fi ndes mere eller mindre sammen-
blandede i stort set alle prøverne i huset. Dette viser, at de to kornsorter 
generelt set har været opbevaret mere eller mindre sammen over alt. Eneste 
eventuelle undtagelse fra dette mønster ses i området omkring stolpesæt 5 
og 6 fra øst (prøverne X167-X170), hvor prøverne består mest af byg og 
kun i begrænset grad af rug. Dette kunne evt. tyde på, at man fortrinsvist 
har håndteret byg på dette sted i huset. 

Den hyppige sammenblanding af byg og rug indikerer, at de to sorter 
generelt har været opbevaret sammen i huset. Om det også betyder, at de 
har vokset sammen på marken i form af en blandingsafgrøde er dog umuligt 
at sige. Hidtidige analyser af germanske jernalderprøver fra Sydvestjylland 
tyder på, at byg og rug her blev dyrket adskilt i et sædskifte med byg som 
sommerafgrøde og rug som vinterafgrøde (Mikkelsen 2003). Når dette er 
sagt, kan det selvfølgelig ikke udelukkes, at der også samtidigt kan have væ-
ret praktiseret andre traditioner for dyrkning af rug og byg. 

Vestenden
Prøverne fra de sidste tre stolpesæt mod vest i hus K5 (X178-X183) var 
relativt fundtomme. Det tyder derfor ikke umiddelbart på, at man har op-
bevaret og håndteret afgrøder i større stil her. Hvilke aktiviteter, der evt. kan 
have foregået i denne del af huset, er imidlertid usikkert. En staldfunktion 
kunne være en mulighed, idet der ofte kun fi ndes få makrofossiler i formo-
dede staldender. At indholdet i makrofossilprøverne i X178-X183 primært 
består af rester af korn og ikke af ukrudt styrker dog ikke ideen om vesten-
den som staldende. Prøver fra staldender vil ofte indeholde rester af ukrudt 
fra engarealer såsom græsser og halvgræsser snarere end korn. De arkæobo-
taniske analyser giver således ingen klare indikationer på aktitivteter, som 
kan have foregået i den yderste vestende af huset. 
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Opsummering og diskussion
De arkæobotaniske analyser fra hus K5 på Vestergård giver pga. systematisk 
prøvetagning i stor udstrækning fra stolpespor kombineret med gode beva-
ringsforhold for forkullet materiale et usædvanligt godt indblik i variatio-
ner i planteudnyttelsen i et overordentlig langt hus fra germansk jernalder. 
Overordnet set kunne langhuset ud fra de arkæobotaniske analyser inddeles 
i tre områder. 

1: En stort set fundtom østende, der muligvis har været et område med 
portåbning mod øst, og som muligvis har haft en særlig funktion. 

2: Et stort midterområde, som udviser tegn på en række funktioner. Dels 
opbevaring/håndtering af sæddodder i øst, dels mulige tegn på opbevaring/
håndtering af byg samt tegn på, at der har foregået kornrensning i midten af 
området. Endelig ses der i midterområdet også generelt spor efter opbeva-
ring af byg og rug sammen fl ere steder. 

3: En relativt fundtom vestende, som muligvis kan have fungeret som 
stald, eller hvor der kan have foregået andre aktiviteter, som kun i begrænset 
omfang har inkluderet håndtering af afgrøder og andre planter. 

De arkæobotaniske analyser fra hus K5 giver også et overordnet indtryk 
af agerbruget på stedet, som kan sammenlignes med periodens øvrige dan-
ske undersøgelser.

Afgrødesammensætningen i hus K5, der stort set udelukkende koncen-
trerer sig om dyrkningen af sæddodder, byg og rug, signalerer samlet set et 
forholdsvis struktureret agerbrug baseret på dyrkningen af relativt få afgrø-
der på markerne. Dette overordnede træk adskiller agerbruget fra perioden 
omkring slutningen af yngre romertid og fremad (Robinson et al 2009) 
fra agerbruget i ældre jernalder. Ældre jernalders agerbrug var således i 
modsætning til agerbruget i perioden efter præget af dyrkningen af en lang 
række forskellige arter på markerne (Jensen & Andreasen 2011, Robinson 
et al 2009). 

Agerbruget i slutningen af jernalderen var typisk koncentreret omkring de 
to arter avnklædt byg og rug. I germansk jernalder ses dette især tydeligt i 
fund fra Sydvestjylland (Mikkelsen 2003). Det store indhold af byg og rug 
i hus K5 på Vestergård er således ganske typisk for perioden. At man sam-
tidig på Vestergård har dyrket sæddodder godt op i germansk jernalder er 
til gengæld meget usædvanligt og peger mere bagud mod ældre jernalders 
agerbrug. I ældre jernalder spillede udnyttelsen af olieholdige frø fra især 
arterne hør, sæddodder og spergel en ganske stor rolle i agerbruget. Fun-
dene tyder dog på, at udnyttelsen af olieplanterne på dette tidspunkt kan 
have været relativt kompleks. I nogle tilfælde fremstår de enkelte arter som 
ukrudt og i andre tilfælde snarere som bevidst udnyttede. Ofte fi ndes frøene 
af spergel, sæddodder og hør sammenblandede, men rene fund med frø af 
en enkelt art optræder dog også (Jensen & Andreasen 2011, Robinson et al 
2009). De meget varierede oliefrøfund indikerer samlet set, at man kan have 
haft en forholdsvis varieret og opportunistisk holdning til udnyttelsen af 
olieplanterne i ældre jernalder. I nogle tilfælde kan man således have dyrket 
olieplanterne alene som monokulturer. Alternativt kan man i andre tilfælde 
have dyrket dem som blandingsafgrøder. Når man nåede til høsten, har man 
så simpelthen udnyttet den art, der klarede sig bedst og var vokset frem. 

I forhold til ældre jernalders ofte sammenblandede oliefrøfund fremtræ-
der sæddodderfundet i hus K5 fra Vestergård som meget rent og uden ind-
slag af frø fra andre olieplanter. Det tyder derfor på en relativt kontrolleret 
dyrkning af oliefrøplanter på denne lokalitet. Selv om dyrkningen af arten 
sæddodder i sig selv peger bagud i tid, passer den kontrollerede dyrkning 
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uden indslag af andre olieplanter til gengæld godt med yngre jernalders 
dyrkningspraksis med få og rene afgrøder. Konkluderende giver afgrøderne 
i hus K5 således samlet set indtryk af, at agerbruget på stedet rent struktur-
mæssigt har befundet sig i overgangsfasen mellem den ældre og den yngre 
jernalders agerbrug.  

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
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)

Lapsana communis L. Haremad. 50-100 cm høj. Blomstrer juni-august. 
Sommer og vintersannuel. Skove, hegn, agerjord, haver. (Hansen 1993)

Plantago lanceolata L. Lancetbladet vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt 
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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 vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, 
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Raphanus raphanistrum L. Kiddike. 30-60 cm (30-80 cm) høj, omkring 
100 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juni-august. Typisk sommeran-
nuel plante med frøformering. Spredes ofte med staldgødning. Forekom-
mer fortrinsvis på tørre, sandede og kalktrængende marker. Optræder i alle 
forårssåede afgrøder og er et stort problem for framavlen af vårsæd. Ager-
jord. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, 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)

Usikker bestemmelse
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)

Bromus cf. Secalinus. Hejre cf. rughejre

Cf. Danthonia  decumbens (L.) Bernh. Tandbælg 15-30 cm høj, blomstrer 
juni-juli. Hedemoser og fugtige heder samt overdrev, morbund i skove, langs 
stier. (Hansen 1993)

Euphrasia/Odontites sp. Øjentrøst/fl adbælg

Cf. Lolium sp. Cf. rajgræs
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Planter identifi ceret til slægt eller familie
Avena sp. Havre sp. (se Avena sativa og Avena fatua under usikkert be-

stemte planter ovenfor) 
Brassicaceae Korsblomstfamilien
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Cyperaceae. Halvgræsfamilien
Fabaceae. Ærteblomstfamilien.
Galeopsis sp. Hanekro sp.
Mentha sp. Mynte sp.
Ranunculus sp. Ranunkel sp.
Rumex sp. Syrefamilien sp
Trifolium sp. Kløver sp.
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