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Indledning 

I maj 2016 blev der af Museum Midtjylland foretaget udgravning af et 5000 m2 stort område 

ved Åbjerg nordvest for Herning1. I forbindelse med undersøgelsen af området (se fig. 1) blev 

der bl.a. afdækket spor af fire treskibede langhuse dateret til ældre førromersk jernalder, 

som lå placeret centralt i udgravningsfeltet i område 1 (se fig. 1-2). Herudover fandtes spor 

af en række gruber og andre anlæg.  

Jordprøver og jordprøvebehandlingen 

I forbindelse med udgravningen blev der udtaget et antal jordprøver med henblik på en 

efterfølgende undersøgelse af indholdet af især forkullet plantemateriale.  

Inden gennemsynet skulle prøverne imidlertid præpareres. Denne præparering bestod af en 

flotering af prøverne, som blev foretaget af Museum Midtjylland på eget floteringsanlæg. I 

floteringsanlægget tilføres der vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor 

også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i 

jordprøven, der er lettere end vandet såsom forkullede planterester. Disse flyder til sidst ud 

over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et finmasket net (ca. 0,25 mm), mens 

den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttende 

flotering, kan soldes og gemmes separat. 

Efter flotering og tørring af floteringsprøverne fra Åbjerg blev disse videresendt til Afdeling 

for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum til en kursorisk vurdering af 

indholdet i prøverne.  

  

                                                           
1 Åbjerg (HEM 5472) er beliggende i Vildbjerg sogn, Herning kommune. Den har sted- og lokalitetsnr. 
180320-69 og UTM koordinaterne: 484639/6227008 zone 32. 
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Fig. 1. Udgravningen ved Åbjerg. 
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Fig. 2. Udgravningsområde 1.  

 

 

 
Fig. 3. Hus A80 med grube A84 i nederste højre hjørne.  
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Det kursoriske gennemsyn 

Det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Åbjerg, som blev udført af p.h.d. Welmoed Out 

under supervision af mag.art. Marianne Høyem Andreasen består af en vurdering af prøverne 

under mikroskop ved op til ca. 40 X forstørrelse. Resultatet kan ses i tabel 1 nedenfor: 

 

X-NR 
EGNET 

TIL EGNET TIL  ANTAL ANTAL TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

  ANALYSE  

14C-
DATERING KORN FRØ     

7 Nej Nej 0 0 +   

8 Nej Ja 0 0 ++ Charcoal: presumably non-eg observed. 

10 Nej Nej 0 0 -   

11 Nej Nej 0 0 + Charcoal: only eg observed. 

12 Nej Evt. 0 0 ++   

13 Nej Evt. 0 0 ++   

14 Nej Ja 2 1 +++ 

Korn, byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa. Possibly metal slag 
present. 

15 Nej Ja 0 0 +++ Charcoal: non-eg observed. 

16 Nej Ja 0 0 +++ 
1 of 2 sample bags screened; charcoal: 
non-eg observed. 

17 Nej Nej 0 0 ++ Charcoal: no suitable taxa observed. 

19 Nej Ja 0 0 +++ 
1 of 3 sample bags screened; charcoal: 
non-eg observed. 

20 Nej Ja 1 0 + Byg. 

21 Nej Nej 0 0 + 
Charcoal: only eg observed / too small 
fragments. 

22 Evt. Ja 13-40 0 +++ 
1 of 3 sample bags screened; byg, 
avnklædt byg. 

24 Nej Nej 0 0 +++ Charcoal: only eg observed. 

25 Nej Ja 0 0 ++ Charcoal: non-eg observed. 

26 Nej Ja 0 0 ++ 
1 of 2 sample bags screened; charcoal: 
non-eg observed. 

27 Nej Nej 0 0 ++ Charcoal: only eg observed. 

28 Nej Evt. 0 0 +++ 1 of 3 sample bags screened. 

29 Nej Ja 0 0 + 
Carbonised culm fragment observed 
(suitable for dating). 

32 Nej Nej 0 0 + Charcoal: only eg observed. 

34 Nej Nej 0 0 + Charcoal: too small for dating. 

36 Nej Evt. 0 0 ++ 
1 of 3 sample bags screened; charcoal: 
difficult to see the characteristics. 

38 Nej Ja 0 0 ++ Charcoal: non-eg observed. 

39 Nej Ja 0 0 + Charcoal: non-eg observed. 

42 Nej Nej 0 0 +   

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn fra HEM 5472 Åbjerg2.  

                                                           
2 I kolonne 2, tabel 1, angiver ”Ja/Nej/Evt.” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs 
potentiale set i relation til et statistisk mindstemål. Denne bedømmelse beror ALENE i den enkelte 
prøve og tager ikke hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. I kolonne 3, tabel 1, angiver 
”Ja”, ”Nej” eller ”Evt.”, hvorvidt det er muligt at udtage materiale til 14C-datering i prøven. Herudover 
gælder, at trækul er subjektivt vurderet i tabellen med 1-5 +´er. +=meget lidt trækul og +++++=rigtig 
meget trækul.  
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Som det fremgår af tabel 1, kunne der identificeres forkullede kornkerner og ukrudtsfrø i lav 

til nogen mængde i enkelte af de gennemsete prøver og især i prøve X22. Af kornsorter blev 

der umiddelbart observeret byg (Hordeum vulgare) bl.a. i form af avnklædt byg (Hordeum 

vulgare var. vulgare), og blandt ukrudtet kunne der erkendes fersken- eller bleg pileurt 

(Persicaria maculosa/lapathifolia).  

Trækulsmængden i prøverne var overordnet set jævn og bestod umiddelbart af en blanding 

af eg (Quercus) og andre, ikke identificerede arter. 

Grube A84 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at udføre en egentlig 

arkæobotanisk analyse på prøve X22, der er udtaget fra fylden i grube A84, som lå placeret i 

den formodede staldende i det sydøstligste hjørne af langhus A80 (se fig. 2). A80, som 

ligesom de øvrige langhuse på stedet optrådte i område 1, er dateret til ældre førromersk 

jernalder. Det havde målene ca. 8,4X5 m og rummede en væggrøft i øst. Grube A84 fremstod 

som velafgrænset med en diameter i toppen på 58 cm og en dybde på 28 cm. Fylden var 

beskrevet som mørk, fedtet, sortbrunt, sandet ler, som i toppen indeholdt håndstore og 

ildskørnede sten og i bunden et nedsat halvt lerkar med hank. A84 er formodentlig samtidig 

og sammenhørende med langhus A80, hvilket understøttes af en 14C datering på to forkullede 

bygkerner i X22, der giver en datering til 590-405 f.Kr. (69,2%). Gruben var tolket som et 

sandsynligt husoffer eller frugtbarhedsoffer, som var blevet nedgravet i husets staldende. 

Grundet den rituelle tolkning var en analyse af planteresterne i A84 yderst relevant, idet 

formodet rituelle plantefund fra yngre bronzealder og ældre jernalder er yderst sjældne 

herhjemme. 

Den arkæobotaniske analyse 

Resultatet af den arkæobotaniske analyse kan ses i tabel 2 nedenfor. 

Som det fremgår af tabellen, indeholdt prøven ud over store mængder trækul en del 

forkullede stængler af sandsynlig hedelyng (Cf. Calluna vulgaris) og et fragment af organisk 

slagge, der tyder på høje temperaturer i forbindelse med prøven. Endelig rummede X22 som 

ventet også en del forkullede kornrester samt frø fra forskellige formodentlig vilde 

plantearter.  

Hovedparten af kornet i prøven bestod tydeligvis af byg (Hordeum vulgare), hvoraf flere 

kerner kunne nærmere identificeres som nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum). En 

enkelt kerne af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) blev dog også erkendt, og 

endelig blev der fundet et enkelt aksled af sandsynlig brødhvede (Triticum cf. aestivum ssp. 

aestivum).  

Resterne af vilde planter i prøven bestod, ud over de mange sandsynlige hedelyng-stængler, 

af en mindre mængde ukrudtsfrø fra flere forskellige arter. Flere af arterne, såsom gåsefod 

(Chenopodium sp.) og almindelig fuglegræs (Stellaria media), optræder ofte som ukrudt på 

marker. I modsætning hertil vokser en art som børstesiv (Juncus squarrosus) mere hyppigt 

på fugtige heder, næringsfattige enge og klitlavninger, og denne art peger derfor måske, 

ligesom lyngstænglerne, mere i retning af hedearealer end dyrket mark.  

Set i forhold til ovennævnte arter er tilstedeværelsen af frøene fra en art som almindelig 

spergel (Spergula arvensis) vanskeligere at tolke. På den ene side optræder almindelig 

spergel i mange tilfælde som hyppig ukrudt på visse næringsfattige marker, såsom 
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hørmarker. På den anden side ved man fra flere fund, at spergels olieholdige frø også i en del 

tilfælde har været udnyttet og spist af mennesker f.eks. i ældre jernalder (Harild et. al. 2007, 

Robinson et. al. 2009, s. 132). Om spergelfrøene i X22 afspejler ukrudt eller er udnyttet og 

evt. dyrket plante er derfor umuligt at fastslå, men under alle omstændigheder peger 

spergelfrøene ligesom frøene af børstesiv og stænglerne af sandsynlig hedelyng på, at der 

antageligt har været lette, næringsfattige områder til dels præget af lynghede i området 

omkring Åbjerg. 

 

Prøve-nr X22, lag b Prøve-nr 

Prøvestørrelse (l) 5 Prøvestørrelse (l) 

Prøvestørrelse (ml) 98 Prøvestørrelse (ml) 

Hordeum vulgare var. nudum (kerner) 5 Nøgenbyg (kerner) 

Hordeum vulgare var. vulgare (kerner) 1 Avnklædt byg (kerner) 

Hordeum vulgare (kerner) 14 Byg (kerner) 
Triticum cf. aestivum ssp. aestivum 
(aksled) 1~2 Sandsynlig brødhvede, aksled 

Cerealia indet. (kerner) 12+7f Korn indet. (kerner) 
      

Chenopodium sp. 1 Gåsefod sp. 

Juncus Squarrosus 3 Børste-siv 

Persicaria maculosa/lapathifolium 2 Bleg-/fersken-pileurt 

Spergula arvensis 10 Amindelig spergel 

Stellaria media 1 Almindelig fuglegræs 

Indet. 2 Ubestemt 
      

Trækul XXXXX Trækul 

Organisk slagge 1 Organisk slagge 

Forkullede cf. Calluna vulgarisstængler  28f 
Forkullede sandsynlige 
hedelyngstængler 

Tabel 3. Resultat af de arkæbotaniske analyser fra HEM 5472, Åbjerg. Følgende noter gælder vedrørende 
læsningen af tabellen: Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget 
trækul. ”f”=fragmenter, ”cf”=sandsynlig bestemmelse, ”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art. 
Ved aksled viser tallet før ”~”antal aksledfragmenter og tallet efter antallet af påhæftninger, hvorpå 
kornkernerne kan sidde. 

 

Tolkning af X22 

Blandingen af rester fra forskellige kornsorter og ukrudtsfrø samt trækul, lyngstængler og 

slagge indikerer, at der er sket en forkulning/sammenblanding af forskellige typer forkullet 

materiale i X22, efter al sandsynlighed inden materialet efterfølgende havnede i grube A84. 

Dels er rester af både byg og hvede sandsynligvis blevet blandet sammen, men de store 

mængder trækul antyder, at også brændsel indgår som et iblandet element i prøven. Hvad 

lyngstænglerne i gruben afspejler er vanskeligt at sige med sikkerhed, da lyng kan indgå i 

mange forskellige sammenhænge på en boplads i form af eksempelvis brændsel, gulv- og 

stald-strøelse o.a. Tilstedeværelsen af både lyngstængler og trækul i X22 kunne dog indikere, 

at begge dele i denne grube repræsenterer brændsel, hvor lyngen kan have været brugt som 

optændingsmateriale.  

Selv om frøene fra vilde arter i prøven var få og derfor ikke særligt repræsentative, deler de 

sig tilsyneladende også i mindst to biotopmæssige kontekstgrupper. Den første 

repræsenterer markukrudtsfrø, som sikkert har været ukrudt, der var iblandet kornet i 
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gruben, mens den anden gruppe frø afspejler arter, der er typiske for heder, enge, klitter osv. 

Sidstnævnte plantegruppe afspejler muligvis planter, der var indsamlet sammen med f.eks. 

lyngen. 

 

Det samlede indtryk af plantematerialet i X22 er opsummerende, at det tydeligvis ikke 

afspejler renset korn eller en rest af en oplagret afgrøde, da også oplagrede afgrøder i hvert 

fald til dels vil være rensede. Mest af alt tyder prøvesammensætningen snarere på en 

sammenblanding af forskellige typer forkullet plantemateriale og muligvis bopladsaffald. 

Dette behøver dog på ingen måde at betyde, at prøven ikke kan udgøre en rituel deponering. 

Man kan således sagtens forestille sig, at rituelle plantefund ikke nødvendigvis behøver at 

bestå af særligt udvalgt og rent materiale, men at de også kan inkludere mere dagligdags 

materiale og affald. Analysen fra Åbjerg er således med til at nuancere debatten omkring 

rituelle deponeringer omkring slutningen af bronzealderen. 

 

 

 

Planterne  

De dyrkede og indsamlede arter 
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 

ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 

 

Cf. Triticum aestivum ssp. aestivum L. Sandsynlig brødhvede. Højde 90-120 cm. (Hansen 

1993) 

 

Identificerede planter 
Juncus squarrosus L. Børste-Siv. 15-30 cm, blomstrer juni-august. På fugtige heder og 

næringsfattige enge, klitlavninger. (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 vinteren 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, 

grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; 

Jessen & Lind 1922) 

 

Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange nedliggende stængler, 

omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø næsten hele året. Både 

sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst forekommende ukrudtsart. Planten kan 

optræde meget talrig i kornmarker. Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998, Frederiksen 

et al. 1950, Hansen 1993) 
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Svært adskillelige planter 
Persicaria maculosa L. Fersken-pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-800 frø pr. plante. 

Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i 

vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolia. Agerjord, ofte 

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

og 

Persicaria lapathifolia L. Bleg 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 
Cf. Calluna vulgaris L. Sandsynlig hedelyng. 20-60 cm. Blomstrer august-september. Heder, 

klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser (Hansen 1993) 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Chenopodium sp. Gåsefod sp. 

 

Litteraturliste 

 

Brøndegaard, V.J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder 

Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det 

Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København. 

Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København. 

Harild, J.A., D.E. Robinson & J. Hudlebusch 2007: New analyses of Grauballe Man´s Gut 

Contents. I: P. Asingh & N. Lynnerup (red.): Grauballe Man. An Iron Age Bog Body Revisited. 

Aarhus University Press, s. 155-187.  

Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København. 

Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. 

Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave, pp 41-190. 

Mossberg, B., L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. 

København. 

Robinson, D.E., P.H. Mikkelsen & C. Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og 

planteressourcer I jernalder og vikingetid (500 f.Kr.-1100 e.Kr.). I: B. Odgaard & J. Rydén 

Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til 

støtteordninger. Århus, s. 117-142. 



   

9 
 

 

 
¨ 
 
 

 

 


